Титульний аркуш
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння

Раабе Вiталiй Германович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05390419
4. Місцезнаходження: 18036, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул.
Рiздв'яна, буд. 292
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, (0472) 64-43-14
6. Адреса електронної пошти: 05390419@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.bus.ck.ua

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах
Iнформацiя не надається тому, що товариство протягом звiтного перiоду не приймало участi
в iнших юридичних особах.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство.
Iнформацiя не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась.
7. Судовi справи емiтента.
Iнформацiя не надається тому, що судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у
розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi.

10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або
учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)
1)Управлiння Товариством, його поточною дiяльнiстю, захист прав акцiонерiв Товариства,
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюють його органи, а саме:
Загальнi збори; Наглядова рада; Виконавчий орган - правлiння; Ревiзiйна комiсiя.
2) Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв).
1) У 1994 роцi, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року на
пiдприємствi була проведена приватизацiя i створено Вiдкрите Акцiонерне Товариство
"Черкаський авторемонтний завод", засновником якого виступило Мiнiстерство транспорту
України.
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
Iнформацiя не надається тому, що змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не
вiдбувалися .
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру:
2) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало;
3) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало;
4) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не
випускало;
5) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство боргових цiнних паперiв не
випускало. Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних
товариств в iдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв.
6) iнформацiя не надається тому, що протягом звiтного перiоду придбання власних акцiй
акцiонерне товариство не проводило.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва).
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента.
Iнформацiя не надається тому, що у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй)
такого емiтента вiдсутнi.
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента.
Iнформацiя не надається тому, що у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутнi.
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв.
Iнформацiя не надається тому, що будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента
вiдсутнi.
22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.
Iнформацiя не надається тому, що емiтент не має голосуючих акцiй, права голосу за якими
обмежено.
23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами.
Iнформацiя не надається тому, що за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення
щодо виплати дивiдендiв не приймалось.
25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента.
Iнформацiя не надається тому, що акцiонернi або корпоративнi договори, мiж акцiонерами
(учасниками) емiтента не укладалися.
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя не надається тому, що будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких
є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.
36-45. Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
27.06.1994
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
162964500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
425
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
29.10 - Виробництво автотранспортних засобiв (основний),
45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами
45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ Промiнвестбанк
2) МФО банку
300012
3) Поточний рахунок
26009619996320
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ Промiнвестбанк
5) МФО банку
300012
6) Поточний рахунок
26009619996320
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ВIДДIЛ МАРКЕТИНГУ" АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" У М. КИЄВI"
2) Місцезнаходження
Україна, 04655, - р-н, м. Київ, вул.. Сiрецька, будинок 9, корпус 1-Ф
3) Опис
29.10 Виробництво автотранспортних засобiв.
17. Штрафні санкції емітента
№ з/п

Номер та дата
рішення, яким

Орган, який
наклав штрафну

Вид стягнення

Інформація про
виконання

накладено
штрафну санкцію
№37, 30.01.2018

1

Примітки:
2
№37, 30.01.2018

Примітки:
3

Податкове
повiдомлення рiшення, 17.05.2018

санкцію
Фонд соцiального
страхування України
Управлiння
виконавчої дирекцiї
фонду у Черкаськiй
областi

Штраф за
порушення порядку
використання
страхових коштiв
фонду

Виконано платiжне
доручення №225 вiд
07.02.2018 р.,
Сплачено 1 133 грн. 00
коп..

Фонд соцiального
страхування України
Управлiння
виконавчої дирекцiї
фонду у Черкаськiй
областi

Повернення
страхових коштiв

Виконано платiжне
доручення
Сплачено 2 266 грн. 93
коп

ОФIС ВЕЛИКИХ
ПЛАТНИКIВ

Акт камеральної
перевiрки
№1676/28-10-41-01(
05390419) вiд
04.05.2018р

Виконано Платiжне
доручення №2335 вiд
24.05.18р.
Сплачено 68 грн. 00
коп..

Примітки:
-

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно в звiтному перiодi не вiдбувалися.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Ссередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 425 (осiб), середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 3 (осiб),
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 (осiб),
фонд оплати працi 54 546,1 тис. грн.. . Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду
оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - збiльшення на 22,3
% з причини (збiльшення обсягiв виробництва). Зазначається кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам
емiтента;Протягом 2018 року на пiдприємствi проводились комплекснi заходи щодо органiзацiї
здорових i безпечних умов працi.
Згiдно результатiв комплексної перевiрки з охорони працi, яка була проведена
iнспекторами Управлiння Держпрацi в травнi 2018года, наголошено на позитивних результатах
роботи колективу пiдприємства по забезпеченню нормативних вимог до безпечної роботи на
всiх робочих мiсцях заводу. А виявленi зауваження та недолiки були своєчасно усуненi, що

пiдтверджують повторнi перевiрки iнспекцiєю за результатами приписи.
Всi працiвники, якi мають право на доплати, пiльги i безкоштовне отримання молока в
повнiй мiрi ними забезпечувалися.
Витрати на охорону працi в 2018 роцi склали 2377142 грн., з них:
- на забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального захисту, спецодягом та спецвзуттям 1729642 грн .;
- на безкоштовне отримання молока витрачено - 312000 грн.
Постiйно проводилися, згiдно розроблених на заводi Положення i Програми навчання,
заняття i перевiрка знань з працiвниками, що виконують роботи пiдвищеної небезпеки, а також з
должноснимi особами, якi вiдповiдають за безпечне проведення робiт пiдвищеної небезпеки на
що було витрачено - 14500 грн..
На проведення експертного обстеження пiдприємства i отримання дозволу вiд
Управлiння Держпрацi на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiї устаткування
пiдвищеної небезпеки (видається на 5 рокiв) витрачено - 35000 грн.
На пiдтримку екологiчної безпеки пiдприємства за все було витрачено 140000грн. з них:
- отримання дозвiльних документiв по екологiї - лiцензiя на прекурсори, паспортизацiя вiдходiв
- 45000 грн .;
- утилiзацiя небезпечних вiдходiв - 32000 грн .;
- лабораторний контроль викидiв стацiонарних джерел згiдно дозволу на викиди - 63000 грн .;
На заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на пiдприємствi витрачено 159000грн.
Був замiнений пiноутворювач на станцiї автоматичного пожежогасiння на суму 120000грн .;
- зарядка вогнегасникiв, обслуговування первинних систем пожежогасiння, навчання i страховка
працiвникiв - 39000 грн.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Акцiонерне товариство в звiтному перiодi не проводило спiльну дiяльнiсть з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року до емiтента не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО), в
редакцiї затвердженiй Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада по МСФЗ), та
тлумаченнями розробленими Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми заокругленi до цiлих тисяч, окрiм
випадкiв, де зазначене iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi iз принципом оцiнки за iсторичною

вартiстю.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1"Перше використання мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi".
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство при складаннi повного комплекту фiнансового звiту за
МСФЗ застосовувало облiкову полiтику, яку застосовувало i при складаннi попередньої
фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ за 2012 рiк. Ця облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам
МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31
грудня 2018 року).
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi
Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в
ходi її звичайної дiяльностi.
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про
фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду,
в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного
використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного
методу.
Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких норм:
будiвлi i споруди
- 15 - 30 рокiв;
передавальнi пристрої -10 рокiв;
машини та обладнання - 5 -15 рокiв;
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних
засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i
визнається у складi прибуткiв i збиткiв.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
У 2018 роцi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" виробив 441 шт. автобусiв i 213 шт. вантажних
автомобiлiв, що займає 34% продажу автобусiв i 15% продажу вантажних автомобiлiв в Українi.
Згiдно маркетинговому прогнозу ринку автомобiлiв по Українi у 2019 роцi ринок автобусiв i
вантажних автомобiлiв збiльшиться на 20%, крiм того покращилися можливостi експорту
автобусiв. Враховуючi це, АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" має перспективи подальшого
розвитку пiдприємства. Для цього необхiдно iнвестувати виробництво у сумi 30 млн. грн., що
дозволить, не запроваджуючi додатковi потужностi, вже в 2019 роцi збiльшити обсяги
виробляємої продукцiї на 40%..Iнвестицiї дозволять пiдняти технологiчний рiвень виробництва
за рахунок придбання високопрдуктивного обладнання, такого як лазерний комплекс для
розкрою металу, кромкозгинальний прес з ЧПУ, гвинтовi компресори, а також провести
оновлення оснастки та iнструменту.
Основними покупцями продукцiї АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є українськi, казахськi,
грузинськi, армянськi, бiлоруськi, молдавськi автотранспортнi пiдприємства.
На сьогоднi в Українi iснує декiлька пiдприємств по виробництву автобусiв:
ПАТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", ЗАТ "Бориспiльський автозавод",ПАТ "Богдан Моторс", ВАТ
"Львiвський автобусний завод", ЗАТ "ЗАЗ" та iншi. Частина пiдприємств напрямку здiйснюють
складання автобусiв iз машинокомплектiв, що надходять з-за кордону. Так, ПАТ "Черкаський
автобус" використовує машинокомплекти фiрми ISUZU.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом 2018 також було придбано нове обладнання:
- переносний зварювальний iнверторний апарат - 5,4 тис. грн. ;
- розпилювальний пiстолет для машини нанесення гелькоута (обладнання цеху виготовлення
склопластикових деталей) - 91,3 тис. Грн. ;
- механiзми подають для зварювального устаткування - 15,6 тис. Грн. ;
- верстати i спецiальне обладнання (якi ранiше орендувалися пiдприємством) на суму - 12,9 тис.
Грн. .
Всього витрати по енерго-механiчного вiддiлу на ремонт, обслуговування i придбання
нового обладнання склали - 15 239 276,00 грн. .
Фiнансування центральної заводської лабораторiї в 2018 роцi склало 102,1 тис. грн, В т.ч
.:- повiрка та атестацiя засобiв вимiрювальної технiки та метрологiчнi роботи 70,66 тис. грн. ;
- ремонт засобiв вимiрювання (з їх перевiркою) - 31,5 тис. грн.
Витрати пiдприємства по забезпеченню виробництва рiжучим i механiзованим
iнструментом склали:
- рiжучий iнструмент -778,8 тис. грн., з них 569,0 тис. грн. на придбання спецiнструменту для
верстатiв з ЧПУ;
- круги шлiфувальнi - 189,6 тис. грн .;
- слюсарний iнструмент - 72,1 тис. грн .;
- вимiрювальний iнструмент - 2,6 тис. грн .;
- полотна стрiчковi - 162,6 тис грн .;
- пневмо- i електроiнструмент - 160,6 тис. грн .;

- витрати на ремонт iнструменту i iнше -74,5 тис. грн .;
Всього в сумi цi витрати склали - 1 511 740,00 грн ..
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Способи утримання активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування
основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх
економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з
полiпшенням стану основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх
економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби
емiтента знаходяться за його мiсцем розташування.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: на думку
емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Дiяльнiсть
пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища
Договори оренди:
1. Орендар : ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" (складске примiщення, офiсне примiщення),
договiр №011015/1/1 вiд 01.10.2015р.
2. ПАТ "ПIБ", оренда примiщення пiд банкомат, договiр №010711/340 вiд 01.07.2011р..
Пiдприємство вимагає постiйного ремонту.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основною проблемою галузi є недосконале податкове законодавство та низький рiвень життя,
недостатнiсть iнвестицiй. На дiяльнiсть пiдприємства впливає застарiле обладнання. Для
вирiшення цих проблем пiдприємство має намiр застосувати новiтнi технологiї. Дiяльнiсть
Товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати
пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, яка може
негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства. Безпосереднiй вплив подiй на даний час
не може бути визначений. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-яких коригувань, якi можуть
мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Вiдповiдний вплив буде вiдображений у
фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане вiдомий i зможе бути оцiнений.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" працює на самозабезпеченнi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На обсяги продажiв i, вiдповiдно, виробництва в звiтному роцi впливали багато факторiв : це i
кризовi явища в економiцi країни, що призвели до падiння гривнi i значного подорожчання
iмпортної сировини i комплектуючих, це i зовнiшньополiтична ситуацiя, значно скоротила
обсяги експорту, це i полiтика українського уряду, спрямована на обмеження зростання тарифiв
на пасажирськi перевезення, якi залучили до зниження рентабельностi роботи пасажирського

транспорту, що, вiдповiдно, призвело до зниження попиту на новий автотранспорт у
перевiзникiв. Однак не можна все списувати на зовнiшнi чинники - iснують i внутрiшнi
причини, якi вплинули на обсяги виробництва i продажiв.
Не виконання запланованих показникiв по автобусах обумовлено було падiнням попиту на
автобуси i вантажнi автомобiлi через реформування пiдприємницької полiтики та вiдсутнiсть
державної пiдтримки виробникiв i споживачiв в Українi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Перспективою подальшого розвитку АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є також iнновацiйнi
проекти: розробка i постановка на виробництво 10-ти метрових автобусiв А140, 12-ти метрових
автобусiв А120, мiських автобусiв А092Н6 ЄВРО6, мiжмiських автобусiв А09216 ЄВРО6,
спецiалiзованих автобусiв D093 ЄВРО6.
Через нестабiльну ситуацiю в економiцi країни, спланувати програму роботи заводу на весь рiк
дуже складно . Поки що, найбiльш реальнi плани роботи на 4 мiсяцi - з сiчня по квiтень. В
цiлому, на весь 2019 рiк планується виробити 300 автобусiв, 100 - 120 вантажних автомобiлiв. В
кiнцевому пiдсумку, все буде залежати вiд обсягу продажiв - при їх iстотнiй змiнi виробнича
програма буде коригуватися. Спланувати фiнансовий результат також дуже складно через ту ж
нестабiльної економiчної ситуацiї в країнi. Ми не очiкуємо великих прибуткiв в цьому роцi.
Програма мiнiмум - вийти на нульовий фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi.
Для подальшого розвитку на пiдприємствi удосконаленi системи управлiння витратами, цiнової
конкурентоспроможностi продукцiї i можливiсть штучного цiноутворення в ходi конкурентної
боротьби та можливостi виходу пiдприємства на новi ринки.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному 2018 роцi конструкторсько-технологiчнi служби АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
продовжували роботу по вдосконаленню конструкцiї i технологiї виготовлення випускаються
автобусiв модельного ряду тип А092, зокрема з доопрацювання конструкцiї модифiкацiй цих
автобусiв А092Н6 i А09216 з двигунами, що вiдповiдають вiдповiдно до чинного законодавства
України, за рiвнем викидiв вимогам екологiчних норм Євро-5, а також спецiалiзованого
автобуса для перевезення школярiв, модельного ряду тип D093. Розроблено та освоєно у
виробництвi модифiкацiя мiського автобуса тип А092Н6 в експортному виконаннi для
європейських країн.
Вiддiлом стандартизацiї та сертифiкацiї спiльно з вiддiлом головного конструктора були
продовженi роботи по сертифiкацiї випускаються транспортних засобiв, а саме з отримання та
розширення сертифiкатiв типу на автомобiлi на базi шасi ISUZU NPR75 i ISUZU NQR90.
За 2018 р. витрати на випробування дослiдних зразкiв транспортних засобiв, внесення
змiн до технiчних умов та продовження строкiв їх дiї склали:
- отримання свiдоцтв про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху - 3,4 тис. грн .;
проведення типових та сертифiкацiйних випробувань транспортних засобiв - 89,9 тис. грн. ;
- проведення науково-технiчної експертизи, перевiрка, узгодження, реєстрацiя, технiчних умов
i технiчних завдань, узгодження переобладнання вантажних автомобiлiв - 92,7 тис. грн..
Всього в сумi це становило - 185,9 тис. грн.
Витрати по вiддiлу стандартизацiї та сертифiкацiї по 2018 роцi склали:
- сертифiкацiя за iндивiдуальним твердженням конструкцiї автобусiв та автомобiлiв вантажних 200,6 тис. грн .;
- отримання сертифiката типу - 48,7 тис. грн .;
- сертифiкацiйнi випробування транспортних засобiв - 27,6 тис. грн..

- придбання нормативної документацii- 9,1 тис. грн..
Всього в сумi цi витрати склали 285,6 тис. грн.
На технологiчну пiдготовку виробництва в 2018 було витрачено коштiв:
- виготовлення оснащення для механiчної обробки, гнучкi деталей i складальної оснастки
-136,5тис. грн. ;
- виготовлення штампового оснащення - 33,2 тис. грн. ;
- виготовлення макетiв i матриць для склопластикових деталей автобуса - 300,3 тис грн. ;
- виготовлення зварювальної оснастки i кондукторiв - 83,8 грн. ;
- виготовлення контрольних пристосувань i шаблонов- 24,0 тис. грн. ;
- виготовлення нестандартної оснастки (стелажi, пiдставки, транспортниен телiжкi, пiдвiски для
фарбування деталей i т.п.) - 239,7 тис. грн. ;
- виготовлення iншої нестандартної оснастки - 102,3 .тис. грн
В цiлому витрати на технологiчну пiдготовку виробництва склали - 919,8 тис. грн. .
Витрати пiдприємства по енерго-механiчного вiддiлу на ремонт обладнання i утримання
його в робочому станi в 2018 склали:
- на ремонт зварювального обладнання - 413,3 тис. грн. ;
- на ремонт i обслуговування верстатного парку та вантажопiдйомного обладнання - 781,9 тис.
грн. ;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 239,3 тис. грн. ;
- обслуговування водопроводiв, системи каналiзацiї, трубопроводiв стисненого повiтря - 106,4
тис. грн. ;
- технiчне обслуговування засобiв автоматичної пожежної сигналiзацiї - 61,8 тис. грн. ;
- ремонт верстата лазерного рiзання металу - 393,7 тис. грн. ;
- капiтальний ремонт компресорного устаткування - 230,3 тис. грн. ;
- реконструкцiя станцiї автоматичного пожежогасiння - 132,5 тис. грн. .
Загалом витрати на обслуговування обладнання, забезпечення його безперебiйного
роботи склали - 2 359 450,00 грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента: наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiни iнвестором
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. завдань як поточних, так i перспективних
на наступний перiод (мiсяць, квартал).
У звiтному перiодi виробництво автобусiв склало 441 одиницю, що на 15% бiльше рiвня 2017
року (382 од.) i в 2,2 рази бiльше рiвня 2016 року (198 од.). Виробництво вантажних автомобiлiв
склало 175 од., що в 3,7 рази бiльше рiвня 2017 р. (47 од.) i в 4,9 рази бiльше рiвня 2016 року (36
од.).
Реалiзацiя автобусiв за звiтний перiод склала 452 од., що на 12,7% бiльше рiвня 2017 року
(401 од.) i на 42,1% бiльше рiвня 2016 року (318 од.). Реалiзацiя вантажних автомобiлiв за
звiтний перiод склала 147 од., що в 2,6 рази бiльше рiвня 2017 р. (57 од.) i в 3 рази бiльше рiвня
2016 року.
Загалом виробництво товарної продукцiї в дiючих цiнах за звiтний перiод склало 834 400
тис. грн., що на 40% вище рiвня 2017 р. (596 239 тис. грн.) i в 3 рази вище рiвня 2016 року (279
029 тис. грн.). В кiнцi кожного року звiтного перiоду розглядались перспективи роботи
пiдприємства на наступний рiк.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Правлiння

Наглядова рада

Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

Голова правлiння
Член правлiння - головний бухгалтер
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Голова наглядової ради (представник
акцiонера)
Член Наглядової ради (представник
акцiонера)
Член Наглядової ради (представник
акцiонера)
Член Наглядової ради (представник
акцiонера)
Член Наглядової ради (представник
акцiонера)
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної
Член Ревiзiйної

Раабе Вiталiй Германович
Коваленко Надiя Павлiвна
Iвiнський Михайло Володимирович
Скрипка Анатолiй Васильович
Чанцов Вiктор Степанович
Циганiй Володимир Володимирович
Дорош Олександр Анатолiйович
Родiонов Iгор Володимирович
Савлук Сергiй Михайлович
Бура Людмила Василiвна
Соколова-Белоус Вiкторiя Миколаївна
Гладущенко Дмитро Вiкторович
Кувшинова Валентина Iванiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Раабе Вiталiй Германович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут.
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 05390419, Голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада

Член правлiння - головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Надiя Павлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
вища, Київський iнститут народного господарства.
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 05390419, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 43 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Черкаський
автобус" головний бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iвiнський Михайло Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1958
5) Освіта
вища, Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 05390419, Директор з виробництва
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з

виробництва.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрипка Анатолiй Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища, Кримський Ордена "Знак пошани" сiльськогосподарський iнститут iм. М.М.
Калiнiна
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 05390419, Директор з економiки та фiнансiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з
економiки та фiнансiв.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чанцов Вiктор Степанович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
вища, Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут.
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 05390419, Технiчний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй

особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: технiчний
директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорош Олександр Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Український автобус"., Голова Наглядової Ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",
Перший заступник дирекора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Дорош О.А. є представником акцiонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС", частка акцiонера в статутному капiталi
товариства 19,022547 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник
директора ТОВ "Український Автобус", Голова Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС".
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду першого заступника директора
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 32904285, мiсцезнаходження:18036, мiсто
Черкаси, вулиця Рiздвяна, будинок 292 ).
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Родiонов Iгор Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження

1979
5) Освіта
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет i
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Промiнвестбанк", 00039002, Начальник управлiння по роботi з клiєнтами
корпоративного бiзнесу - директор з продажiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018
року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а
саме:
Членом Наглядової ради Родiонова Iгора Володимировича. Родiонов I.В. є представником
акцiонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння
активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого
виду закритого типу) (Україна), частка акцiонера в статутному капiталi товариства 80,071825 %.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв
З 30.01.2012 Начальник управлiння, Управлiння гiрничо-металургiйного комплексу
Департаменту промисловостi ПАТ "Промiнвестбанк"
З 20.02.2018 Заступник начальника управлiння-директор з продажiв, Управлiння по роботi з
клiєнтами
корпоративного
бiзнесу
Департаменту
корпоративного
бiзнесу
ПАТ
"Промiнвестбанк"
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду Заступник начальника
управлiння-директор з продажiв, Управлiння по роботi з клiєнтами корпоративного бiзнесу
Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "Промiнвестбанк" (код ЄДРПОУ - 00039002,
мiсцезнаходження: м. Киев, пер. Шевченко, 12).
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савлук Сергiй Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
Вища, Київський iнститут народного господарства, 1987, планування промисловостi,
економiст.
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Промiнвестбанк", 00039002, Директор планово-фiнансового департаменту, радник

Голови правлiння ПАТ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018
року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а
саме:
Членом Наглядової ради Савлука Сергiя Михайловича. Савлук С.М. є незалежним директором.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства, є незалежним членом (директором).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор
планово-фiнансового департаменту, радник Голови правлiння ПАТ "Промiнвестбанк".
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду: радник Голови правлiння ПАТ
"Промiнвестбанк" (код ЄДРПОУ - 00039002, мiсцезнаходження: м. Киев, пер. Шевченко, 12 ).
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бура Людмила Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Українська сiльськогосподарська академiя, 1983 р., економiчна кiбернетика
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Промiнвестбанк", 00039002, Фахiвець вiддiлу Управлiння по роботi iз заставним
майном.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018
року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а
саме:
Членом Наглядової ради Буру Людмилу Василiвну.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства, є незалежним членом (директором).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 42 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фахiвець

Управлiння по роботi iз заставним майном ПАТ "Промiнвестбанк".
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду фахiвець Управлiння по роботi iз
заставним майном ПАТ "Промiнвестбанк" (код ЄДРПОУ - 00039002, мiсцезнаходження: м.
Київ, пров. Шевченка, 12 ).
1) Посада
Голова наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Циганiй Володимир Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, Донецький iнститкт внутрiшнiх
справ
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Промiнвестбанк", 00039002, Начальник управлiння вiддiлу непрофiльних активiв
Департаменту нерухомостi та непрофiльних активiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Наглядової ради товариства.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018
року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства, а саме :
Членом Наглядової ради Циганiя Володимира Володимировича. Рiшенням Наглядової ради
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 року протокол засiдання Наглядової ради № 1
обрано Головою Наглядової ради Циганiя Володимира Володимировича.
Циганiй В.В є представником акцiонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний
iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу) (Україна), частка
акцiонера в статутному капiталi товариства 80,071825 %.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з квiтня 2014 року
по березень 2017 року - керiвник департаменту з економiки i фiнансiв шахтоуправлiння
"Ясенiвське" ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", з березня 2017 року по лютий 2018 року менеджер з непрофiльних активiв Управлiння нерухомостi АК ПIБ, з лютого 2018 року по
теперiшнiй час - начальник вiддiлу непрофiльних активiв Департаменту нерухомостi та
непрофiльних активiв АК ПIБ..
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду Начальник управлiння вiддiлу
непрофiльних активiв Департаменту нерухомостi та непрофiльних активiв ПАТ
"Промiнвестбанк" (код ЄДРПОУ - 00039002, мiсцезнаходження: м. Киев, пер. Шевченко, 12 ).

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова-Белоус Вiкторiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
6) Стаж роботи (років)
7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "IЗI ЛАИФ", 35379813, Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно
штатного розпису емiтента.
Соколова-Белоус В.М. є представником акцiонера "юридичної особи " Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний
iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу) (Україна) , частка
акцiонера в статутному капiталi товариства 80,071825 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний
директор ТОВ "КУА "IЗI ЛАИФ"
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду генерального директора ТОВ "КУА
"IЗI ЛАИФ" (адреса: 03040, м. Київ, пр.40-рiччя Жовтня, 92/, код ЄДРПОУ - 35379813)
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гладущенко Дмитро Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Промiнвестбанк", 00039002, Начальник управлiння оцiнки та монiторингу застав.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018
року протокол № 1 прийнято рiшення обрати В звiтному перiодi вiдбулися змiни в
персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства. Ревiзiйну комiсiю товариства, а саме
Членом Ревiзiйної комiсiї Гладущенка Дмитра Вiкторовича. Гладущенко Д. В. є представником
акцiонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння
активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого
виду закритого типу) (Україна) , частка акцiонера в статутному капiталi товариства 80,071825 %.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ
"Промiнвестбанк", начальник управлiння оцiнки та монiторингу застав.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду начальника управлiння оцiнки та
монiторингу застав ПАТ "Промiнвестбанк" (код ЄДРПОУ - 00039002, мiсцезнаходження: м.
Киев, пер. Шевченко, 12 ).
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кувшинова Валентина Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2003р., магiстр з облiку i аудиту
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "IЗI ЛАИФ", 35379813, Начальник сектора облiку в КУА та IСI ПП
Аудиторська фiрма "Тимлар-Аудит", головний бухгалтер Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний
iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу) (Україна).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди
емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018
року протокол № 1 прийнято рiшення обрати В звiтному перiодi вiдбулися змiни в
персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства. Ревiзiйну комiсiю товариства, а саме
Членом Ревiзiйної комiсiї Кувшинову Валентину Iванiвну. Кувшинова В.I. є представником
акцiонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння
активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого
виду закритого типу) (Україна) , частка акцiонера в статутному капiталi товариства 80,071825 %.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 27 рокiв
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ. В

звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головний бухгалтер Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ" (Україна) (адреса:
03040, м. Київ, пр.40-рiччя Жовтня, 92/, код ЄДРПОУ - 35379813)

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова правлiння
Член правлiння головний
бухгалтер
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член Наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Голова наглядової
ради (представник
акцiонера)
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Раабе Вiталiй
Германович
Коваленко Надiя
Павлiвна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-

4
0

-

Iвiнський
Михайло
Володимирович
Скрипка Анатолiй
Васильович
Чанцов Вiктор
Степанович
Дорош Олександр
Анатолiйович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Родiонов Iгор
Володимирович

-

0

0

0

0

Савлук Сергiй
Михайлович

-

0

0

0

0

Бура Людмила
Василiвна

-

0

0

0

0

Циганiй
Володимир
Володимирович
Соколова-Белоус
Вiкторiя
Миколаївна
Гладущенко

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

3

комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Дмитро
Вiкторович
Кувшинова
Валентина
Iванiвна

Усього

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України,
неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
Проте, Товариство планує займатися основними видами дiяльностi, а також нарощувати
обсяги наданих послуг iз залучення до справи нових дiлових партнерiв.
Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є :
"
збiльшення оподаткування,
"
рост iнфляцiї,
Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента є:
"
стабiлiзацiя курсу iноземної валюти до гривнi,
"
зменшення кредитних ставок,
"
зменшення цiн на енергоносiї тавстановлення пiльгових цiн на енергоносiї,
"
iстотне розширення ринку збуту,
"
стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi вцiлому,
"
можливiсть отримання вiдстрочення платежiв
На 2019 рiк по АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" в програмi iнвестицiй не заплановано.
Прогнознi дати початку та закiнчення робiт - в залежностi вiд фiнансової можливостi емiтента та
органiзацiйних моментiв.
Емiтент планує придбати активи за рахунок власних коштiв.
Характер та причини таких планiв пов'язанi iз :
"
збiльшення прибутковостi пiдприємства,
"
утримання основних засобiв в робочому станi,
"
дотримання правил експлуатацiї обладнання та технiки безпеки на пiдприємствi,
"
пiдтримання конкурентоспроможностi та ринкової вартостi комплексу обладнання
2. Інформація про розвиток емітента
Протягом звiтного перiоду робота Правлiння будувалася вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України та Статуту пiдприємства. Регулярно проводилися засiдання Правлiння з
питань
дiяльностi
пiдприємства:
виконання
планiв
виробництва,
виконання
фiнансово-економiчних показникiв, заходiв щодо зниження собiвартостi, своєчасної виплати
заробiтної плати, проведення реконструкцiї та переобладнання, впровадження iнновацiй,
освоєння нової технiки, пiдвищення якостi продукцiї, що випускається, про стан виробничої
дисциплiни , про стан справ з охорони працi, про виконання колективного договору i з багатьох
iнших питань.
За 2018 рiк на АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" було вироблено з 441 шт. автобусiв що на
59 шт. бiльше нiж в 2017р., реалiзовано 451 шт. i 167 шт. вантажних автомобiлiв, що на 120 шт.
бiльше нiж в 2017р., реалiзовано 140 шт. Всього товарної продукцiї було вироблено у 2018 р на
834,4 млн. грн., що на 288,16 млн. грн. бiльше нiж у 2017 роцi.
З метою задоволення вимог споживачiв до якостi продукцiї, що випускається заводом продукцiї
була розроблена Комплексна програма якостi на 2018 рiк, що складається з двох роздiлiв:
органiзацiйно-технiчного та полiпшення якостi конструкцiї i технологiчних процесiв сов.
Всього за цiєю програмою було заплановано 29 заходiв, всi вони виконанi.
Були розробленi i виконанi заходи щодо полiпшення конструкцiї автобусiв типу А092 i
типу D093 i зниження їх собiвартостi.
З питань якостi в 2018 роцi проведено 12 засiдань "Дня якостi", на яких розглядалися
питання виконання комплексної програми якостi на 2018 рiк, аналiз функцiонування системи
якостi ISO 9001, що надiйшли претензiй вiд споживачiв i поточнi питання якостi продукцiї. За

протоколами прийнято 110 рiшень, спрямованих на полiпшення конструкцiї автобуса i
технологiї, функцiонування системи якостi.
За цей перiод надiйшло вiд споживачiв 177 претензiй, в тому числi 150 виникли з вини
постачальникiв покупних комплектуючих виробiв. У той же час заводом направлено 37
претензiй постачальникам i складено 160 актiв вхiдного контролю на невiдповiднiсть вимогам
нормативної документацiї на покупнi комплектуючi вироби. У виробництвi складено 11 актiв на
брак з вiдповiдним зняттям премiї робiтникiв, якi неякiсно вiдносяться до своєї роботи та
виробляють брак.
Витрати на гарантiйний ремонт склали 626 тис. грн.
Зростання витрат, в першу чергу, пов'язаний з гарантiйним обслуговуванням експортних
автобусiв.
У листопадi 2018 року на заводi було проведено технiчнi нагляди за системами якостi, що
дiють на АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" Органом з сертифiкацiї систем управлiння ДП
"Черкасистандартметрологiя" з пiдтвердження вiдповiдностi системи якостi вимогам
державного стандарту ДСТУ ISO 9001 i на вiдповiднiсть мiжнародному стандарту ISO 9001 в
мiжнародної сертифiкацiйної органiзацiєю QSCert.
У березнi 2018 року пiдприємство отримало сертифiкат на вiдповiднiсть мiжнародному
стандарту ISO 14001 системи екологiчного менеджменту.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укладав деривативи та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якi впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або
витрат емiтента.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.
Управлiння ризиками є важливим елементом дiяльностi Товариства.
Управлiнський персонал Товариства докладає зусиль для своєчасної iдентифiкацiї i правильної
оцiнки рiвня ризиками, з метою ефективного управлiння ними iз метою обмеження їх
негативного впливу та мiнiмiзацiї обсягiв фiнансових втрат.
Основнi ризики дiяльностi властивi дiяльностi включають в себе кредитний ризик, ризик
лiквiдностi , валютний ризик, iнфляцiйний ризик.
Пiд управлiнням ризиками розумiється застосування сукупностi iнструментiв, методiв, форм та
засобiв взаємодiї суб'єктiв управлiння ризиками з метою розроблення та реалiзацiї
управлiнських рiшень, спрямованих на попередження настання ризикiв, зменшення i подолання
наслiдкiв їх впливу.
В структурi Товариства окремої структури, що займається попередженням настання
ризикiв, а також зменшенням i подоланням наслiдкiв їх впливу, не iснує. Кожна iз наявних в
Товариствi служб, вирiшує вказанi питання в межах своїх повноважень, згiдно положень про
службу (пiдроздiл), та посадових iнструкцiй. Затвердження заходiв та управлiнських рiшень,
спрямованих на попередження настання ризикiв, зменшення i подолання наслiдкiв їх впливу
вiдноситься до повноважень Правлiння Товариства.
Товариство систематично виявляє й оцiнює ризики, а також можливостi, що впливають на
досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей. Оцiнювання ризикiв i можливостей проводиться
також у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища. Процедура виявлення та мiнiмiзацiї
кожної групи ризикiв до прийнятного рiвня:

створення робочих груп за участю необхiдних фахiвцiв;
виявлення ризикiв на пiдставi поставлених цiлей i фактично наявних процесiв;
оцiнювання схильностi та ранжування ризикiв за суттєвiстю;
розробка заходiв для запобiгання настанню ризикових подiй, а також вибiр i реалiзацiя
найефективнiших i найбiльш економiчних заходiв для зниження схильностi до ризикiв;
монiторинг i контроль ефективностi вжитих заходiв
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Група ризикiв
Ризики
Фактори зниження ризику
Економiчнi та фiнансовi ризики Ризик зменшення попиту на продукцiю внаслiдок погiршення
економiчних умов Розробка поточного та перспективного планiв створення нових видiв
продукцiї.
Розробка варiантiв комплектацiї для кожного виду продукцiї за якiсними та вартiсними
ознаками.
Ризик подорожчання продукцiї внаслiдок зростання цiн на сировину, матерiали, та
комплектуючi вироби, що може привести до збитковостi, або недоотримання прибутку.
Система монiторингу цiн на сировину, матерiали, та комплектуючi вироби.
Створення бази альтернативних постачальникiв, а також альтернативної замiни сировини,
матерiалiв, та комплектуючих виробiв в разi необхiдностi.
Заходи щодо зниження витрат, та пiдвищення продуктивностi працi для забезпечення росту
показникiв рентабельностi.
Ризик рiзкого зниження курсу гривнi до свiтових валют, що приведе до значного
подорожчання iмпортних матерiалiв та комплектуючих виробiв.
Монiторинг вiтчизняних
виробникiв аналогiчних товарiв.
Технiчна взаємодiя з вiтчизняними виробниками на предмет вiдповiдностi їх продукцiї вимогам
технiчного та якiсного характеру.
Замiна iмпортних матерiалiв, комплектуючих виробiв на аналогiчнi вiтчизняного виробництва.
Кредитний ризик
Постiйний монiторинг кредитних ризикiв.
Вiдображення iнформацiї за кредитними i процентними ризиками в поточному i
перспективному фiнансовому плануваннi.
Ризик лiквiдностi
Постiйний монiторинг ризикiв лiквiдностi.
Вiдображення iнформацiї ризиками лiквiдностi в поточному i перспективному фiнансовому
плануваннi.
Кадровi ризики
Ризик нестачi квалiфiкованих кадрiв.
Заходи
щодо
пiдвищення
продуктивностi працi та оптимiзацiї персоналу.
Професiйна пiдготовка та перепiдготовка спiвробiтникiв для збiльшення продуктивностi.
Розробка iнвестицiйних програм з використання обладнання, працюючого в автоматичному та
напiвавтоматичному режимi
Техногеннi ризики Ризик аварiї або пожежi на виробництвi Розробка,
затвердження
та
втiлення плану протипожежної безпеки пiдприємства.
Розробка, затвердження та втiлення плану з охорони працi на пiдприємствi.
Страхування будiвель та обладнання
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного
управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" кодекс корпоративного
управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного
управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не
приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
на фондових бiржах не
торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,
посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом, який розмiщений за посиланням http://bus.ck.ua/download/26.12.18.pdf . Будь-яка
iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

30.04.2018
Дата проведення
99,4027
Кворум зборів
РОЗГЛЯД ПИТАЛЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
Опис
ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 30 квiтня 2018 року.
Кiлькiсть голосуючих акцiй за даними перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 80 744 325
штук;
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних
зборах акцiонерiв : 6 (шiсть ) акцiонерiв;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать особам, якi зареєструвалися для
участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 80 744 325 голосуючих

акцiй , що становить
99,4027
% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй товариства. Вiдповiдно до ст.41 Закону України
"Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто,
збори є правомочними.
У вiдповiдностi до рiшення прийнятого Наглядовою радою Товариства
протокол №5 вiд 12.03.2018 року черговi загальнi збори акцiонерiв
Товариства були скликаннi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" Наглядова рада та проводяться у рамках Закону та дiючого
статуту Товариства.
I. " Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її
повноважень ".
ВИРIШИЛИ:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
1.Дiденко В.I. - Голова комiсiї
2.Баско Г.В. - Секретар комiсiї,
3.Чернявська Н.Ю. - Член комiсiї.
II." Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ".
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою зборiв - Дороша Олександра Анатолiйовича.
Обрати Секретарем зборiв - Сороку Юлiю Миколаївну.
III. " Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових
загальних зборiв акцiонерiв ".
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний порядок (регламент) чергових загальних зборiв
акцiонерiв:
- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довiдки - до 3 хв.;
- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за
принципом одна голосуюча акцiя один голос;
- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв;
- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку
денного Зборiв;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних
зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв
для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно
до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахункiв голосiв
членами лiчильної комiсiї;
- оголошення результатiв голосування та
прийняття рiшення
здiйснює голова чергових загальних зборiв акцiонерiв;
- бюлетень для голосування визначається недiйсним у разi: коли
вiдсутнi пiдписи, акцiонер не позначив в бюлетенi жодного, або
позначив бiльше одного варiанта голосування, зазначена бiльша
кiлькiсть голосiв акцiонера, нiж йому належать;
- бюлетенi
для
голосування,
що
визнанi
недiйсними,
не
враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;

- на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань
порядку денного, винесених на голосування;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час
проведення чергових
загальних зборiв акцiонерiв
керуватися
нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв пiдписують
голова
та
секретар
чергових загальних
зборiв
акцiонерiв.
Протокол скрiплюється пiдписом Голови правлiння Товариства.
IV. " Розгляд звiту Правлiння
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",
затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016-2017 рр., визначення
основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк ".
ВИРIШИЛИ:
" Звiт Правлiння товариства за 2016-2017 роки затвердити. Затвердити
заходи щодо збiльшення обсягiв виробництва автобусiв
з метою
отримання прибутку. Роботу Правлiння за 2016-2017 роки визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi
вiдповiдно до Статуту Товариства. Затвердити основнi напрямки
дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
V." Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про
роботу за 2016-2017 роки, затвердження заходiв за результатами його
розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради Товариства за 2016-2017 рр."
ВИРIШИЛИ:
" Звiт Наглядової ради ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за 2016-2017
роки затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринкiв збуту
автобусiв, роботу Наглядової ради за 2016-2017 рiк визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. "
VI." Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016-2017 роки. Затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2016-2017
роки ".
ВИРIШИЛИ:
" Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016-2017 роки.
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за
2016-2017 роки. "
VII." Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, порядку
розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2017 рiк. Визначення та
розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк " ВИРIШИЛИ:
" Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. Отриманий
прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за
2017 рiк в сумi 49 218 тис. грн. направити на погашення збиткiв попереднiх
перiодiв та поповнення оборотних коштiв. Затвердити плановi показники
прибутку на 2018 рiк у розмiрi 43 961 тис. грн. "
VIII." Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись
акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2018

фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за 2017 рiк ".
ВИРIШИЛИ:
" Попередньо схвалити значнi
правочини, якi будуть вчинятись
акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2018
фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна робiт або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства 2017 рiк, а саме:
- укладення договору про внесення змiн до Кредитного договору про
вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї №02-02/11 вiд 23.02.2011 (мiж
Товариством та ПАТ "Промiнвестбанк") (далi -Кредитний договiр 1) про
продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного
договору, iз встановлення вiдсоткової ставки за користування кредитом на
рiвнi 19% рiчних та внесення вiдповiдних змiн до договорiв забезпечення
(iпотечного договору №20-1088/3-1 вiд 19.04.2011 р., договору застави
№02-12/11 вiд 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 вiд 19.04.11 р.,
договору застави майнових прав №02-07/11 вiд 25.02.11 р., договору
застави iнвестицiйних сертифiкатiв № 20-0390/3-1 вiд 23.03.11), укладення
договору застави майнових прав на грошовi кошти (виручку) за
контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за
Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ "Промiнвестбанк";
- укладення договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення
(iпотечного договору №20-1087/3-1 вiд 19.04.2011 р., договору застави
№20-0706/3-1 вiд 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 вiд 19.04.11
р., договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв № 20-0390/3-1 вiд
23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ "Промiнвестбанк" про
продовження термiну кредитування ТОВ "Український автобус" по
Кредитному договору про вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї №
20-0364/2-1 вiд 24.02.2011 р., укладеному ТОВ "Український автобус" з
ПАТ "Промiнвестбанк" (далi - Кредитний договiр 2) до 1 року з дати
укладення вiдповiдного договору про внесення змiн до Кредитного
договору 2, iз встановлення вiдсоткової ставки за користування кредитом
погодженої ТОВ "Український автобус" з ПАТ "Промiнвестбанк";
- укладати договори про внесення змiн до договорiв застави щодо замiни
предмету договорiв застави - майна, що пошкоджене або втрачене на нове
майно за погодженням з ПАТ "Промiнвестбанк" на виконання вiдповiдних
договорiв застави.
- укладати договори застави незавершеного виробництва, готової
продукцiї, товаро - матерiальних цiнностей i т.п. з ПАТ "Промiнвестбанк" в
кiлькостi, балансовою та заставною вартiстю погодженою з ПАТ
"Промiнвестбанк" .
позачергові
X
08.11.2018
Дата проведення
99,4027
Кворум зборів
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ
Опис
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 року.
Вид загальних зборів

чергові

Кiлькiсть голосуючих акцiй за даними перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв: 80 744
325 штук;
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у позачергових
загальних зборах акцiонерiв:
6 (шiсть ) акцiонерiв;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать особам, якi зареєструвалися для
участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 80 744 325 голосуючих
акцiй , що становить 99,4027 % вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй товариства.
У вiдповiдностi до рiшення прийнятого Наглядовою радою Товариства 11
листопада 2018 року на про скликання позачергових загальних зборiв
Товариства вiд акцiонера Товариства Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ", що дiє вiд
свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного
фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу, яке на день
подання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцiй ПАТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" позачерговi загальнi збори
акцiонерiв
Товариства були скликаннi вiдповiдно до ст. 47 Закону України "Про
акцiонернi товариства" Наглядова рада та проводяться у рамках Закону та
дiючого статуту Товариства.
I. " Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її
повноважень ".
ВИРIШИЛИ:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
1.Орловська Оксана Вiкторiвна;
2.Вегера Олена Володимирiвна;
3.Осiс Iрина Валентинiвна.
II. " Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ".
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою зборiв - Циганiя Володимира Володимировича.
Обрати Секретарем зборiв - Щербак Тетяну Василiвну.
III. Викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
Викласти Статут Акцiонерного Товариства у новiй редакцiї у зв'язку iз
приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства та змiною
регламенту дiяльностi Наглядової ради та зареєструвати у встановленому
законодавством порядку.
IV. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради
Акцiонерного Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Достроково припинити повноваження попереднього складу членiв
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС":
1.Дороша Олександра Анатолiйовича,
2.Грищука Вiталiя Миколайовича,
3.Миронюк РоманВасильович,

4.Родiонов Iгор Володимирович;
5.Циганiй Володимир Володимирович.
V. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
1.Циганiй Володимир Володимирович
2.Дороша Олександра Анатолiйовича,
3.Родiонов Iгор Володимирович.
4.Савлук Сергiй Михайлович,
5.Бура Людмиила Василiвна.
VI. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової
Ради Акцiонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради
Акцiонерного Товариства;
ВИРIШИЛИ:
Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Встановити, що члени Наглядової ради Акцiонерного Товариства
здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi.
Надати Головi Правлiння Акцiонерного Товариства повноваження на
пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами
Наглядової ради Акцiонерного Товариства.
VII. Затвердження Положення про Наглядову раду;
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Положення про Наглядову раду;
VIII. Приведення внутрiшнiх Положень Товариства у вiдповiднiсть до
чинного законодавства.
ВИРIШИЛИ:
Уповноважити Наглядову раду розробити всi проекти внутрiшних
положень Товариства та надати їх на затвердження наступними
загальними зборами.
IХ. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
Акцiонерного Товариства;
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у поному складi:
1.Соколова-Бiлоус Вiкторiї Миколаївни,
2.Гладущенко Дмитро Вiкторович,
3.Бордичева Свiтлана Олександрiвна.
IХ. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного Товариства.
ВИРIШИЛИ:
Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3 осiб в наступному складi:
1.Соколова-Бiлоус Вiкторiї Миколаївни,
2.Кувшинова Валентина Iванiвна.
3.Гладущенко Дмитро Вiкторович.

позачергові
X
26.12.2018
Дата проведення
99,04027
Кворум зборів
РОЗГЛЯД
ПИТАНЬ
ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ
Опис
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 26 грудня 2018 року.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних
зборах акцiонерiв: 2 (два) акцiонера;
Кiлькiсть голосуючих акцiй товариства, що належать особам, якi
зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв 80
744 325 голосуючих акцiй, що становить 99,04027 % вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй товариства. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про
акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є
правомочними.
У вiдповiдностi до рiшення прийнятого Наглядовою радою Товариства
протокол №11 вiд 19.11.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв
Товариства були скликаннi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" Наглядова рада та проводяться у рамках Закону та дiючого
статуту Товариства.
Вид загальних зборів

чергові

I. " Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її
повноважень ".
ВИРIШИЛИ:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
1.Дiденко В.I. - Голова комiсiї
2.Баско Г.В. - Секретар комiсiї,
3.Чернявська Н.Ю.- Член комiсiї.
II." Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ".
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою зборiв - Циганiя Володимира Володимировича..
Обрати Секретарем зборiв - Щербак Тетяну Василiвну.
III. "Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв ".
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний порядок (регламент) позачергових загальних зборiв
акцiонерiв:
- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довiдки - до 3 хв.;
- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за
принципом одна голосуюча акцiя один голос;
- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв;
- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку
денного Зборiв;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних
зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв
для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно
до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахункiв голосiв
членами лiчильної комiсiї;
- оголошення результатiв голосування та
прийняття рiшення
здiйснює голова чергових загальних зборiв акцiонерiв;
- бюлетень для голосування визначається недiйсним у разi: коли
вiдсутнi пiдписи, акцiонер не позначив в бюлетенi жодного, або
позначив бiльше одного варiанта голосування, зазначена бiльша
кiлькiсть голосiв акцiонера, нiж йому належать;
- бюлетенi
для
голосування,
що
визнанi
недiйсними,
не
враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;
- на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань
порядку денного, винесених на голосування;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час
проведення чергових
загальних зборiв акцiонерiв
керуватися
нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв пiдписують
голова
та
секретар
чергових загальних
зборiв
акцiонерiв.
Протокол скрiплюється пiдписом Голови правлiння Товариства.
IV."Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне акцiонерне
товариство"
ВИРIШИЛИ:
Змiнити тип Товариства: з публiчного акцiонерного товариства на
приватне акцiонерне товариство.
V."Про
змiну найменування Товариства на АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС". "
ВИРIШИЛИ:
Змiнити найменування Товариства: з Публiчного акцiонерного товариства
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на Акцiонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС".
VI."Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в нової
редакцiї. "
ВИРIШИЛИ:
Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї у
зв'язку зi змiною типу та назви Товариства.
Уповноважити Голову правлiння Товариства (особисто або видати
доручення) провести всi необхiднi дiї (в т.ч. реєстрацiю нової редакцiї
статуту) в усiх державних органах та установах щодо змiни типу та назви
Товариства.
VII."Затвердження в новiй редакцiї Положень Товариства про Загальнi
збори, про Наглядову раду, про Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю. "
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Положення про Загальнi збори АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
в новiй редакцiї.

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" в новiй редакцiї.
Затвердити Положення про Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" в
новiй редакцiї.
Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" в новiй редакцiї.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
У зв'язку iз змiну типу Товариства з публiчного на приватне,
затвердження Статуту та внутришнiх Положень приватного
акцiонерного товариства на пiдставi внесення змiн пункту 15 роздiлу II
"Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 16.11.2017 року
Інше
№2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
(зазначити)
щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами
цiнних паперiв" в частинi подання емiтентами цiнних паперiв рiчної
звiтностi в обсязi, встановленому статтею 40 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок " (у новiй редакцiї).
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
У вiдповiдностi до
рiшення прийнятого
Наглядовою радою
Товариства 23
листопада 2017 року
на вимогу №114 вiд
07.11.2017 року, про
скликання
позачергових
загальних зборiв
Товариства вiд
акцiонера Товариства
- Товариство з
обмеженою
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
вiдповiдальнiстю
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
"Компанiя з
простих акцій товариства
управлiння активами
"IЗI ЛАИФ", що дiє
вiд свого iменi та за
рахунок активiв
пайового венчурного
iнвестицiйного фонду
"ЗЕТА"
недиверсифiкованого
виду закритого типу,
яке на день подання
вимоги сукупно є
власником 80,071825
% простих акцiй ПАТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС"

позачерговi загальнi
збори акцiонерiв
Товариства були
скликаннi вiдповiдно
до ст. 47 Закону
України "Про
акцiонернi
товариства"
Наглядова рада та
проводяться у рамках
Закону та дiючого
статуту Товариства.
-

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Черговi загальнi збори було проведено 30.04.2018 року пiсля їх
скликання.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi загальнi збори було проведено 08.11.2018 року пiсля їх
скликання.Позачерговi загальнi збори було проведено 26.12.2018 року пiсля їх скликання.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
5
2

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

В складi наглядової ради iншi комiтети не створено.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцiнка роботи комiтетiв не
проводиласьтому, що iншi комiтети в складi наглядової ради не створено.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складi
наглядової ради iншi комiтети не створено.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Циганiй Володимир
Володимирович

Посада
Голова наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Опис:

Дорош Олександр
Анатолiйович
Опис:

Родiонов Iгор
Володимирович
Опис:

Савлук Сергiй
Михайлович
Опис:

Бура Людмила Василiвна
Опис:

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi
товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради
приймається загальними зборами кумулятивним голосуванням.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами
наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в
будь-який час переобрати голову наглядової ради.Рiшенням
позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" вiд 08.11.2018 р.(протокол загальних зборiв
акцiонерiв №1 вiд 08.11.2018 р.) обрано до складу наглядової
ради Товариства строком на 3 роки: Циганiй В.В., Дорош О.А.,
Родiонов I.В., Савлук С.М., Бура Л.В..
Рiшенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд
19.11.2018 р. (протокол Наглядової ради №11 вiд 19.11.2019 р. )
Головою наглядової ради строком на 3 роки обрано Циганiя
Володимира Володимировича.
Член Наглядової Ради
X
Товариства
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 р.(протокол
загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 08.11.2018 р.) обрано до
складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки: Циганiй
В.В., Дорош О.А., Родiонов I.В., Савлук С.М., Бура Л.В..
Член Наглядової Ради
X
Товариства
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 р.(протокол
загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 08.11.2018 р.) обрано до
складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки: Циганiй
В.В., Дорош О.А., Родiонов I.В., Савлук С.М., Бура Л.В..
Член Наглядової Ради
X
Товариства
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 р.(протокол
загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 08.11.2018 р.) обрано до
складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки: Циганiй
В.В., Дорош О.А., Родiонов I.В., Савлук С.М., Бура Л.В..
Член Наглядової Ради
X
Товариства
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 р.(протокол
загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 08.11.2018 р.) обрано до
складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки: Циганiй
В.В., Дорош О.А., Родiонов I.В., Савлук С.М., Бура Л.В.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?

Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Член наглядової ради не може бути одночасно членом
Правлiння та/або членом ревiзiйної комiсiї цього Товариства.

Ні
X
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Голова наглядової ради обирався останнiй раз в 2018 роцi. В звiтному
Інше
роцi не було нiяких змiн щодо кiлькостi Наглядової ради, але був
(зазначити)
змiнений персональний склад Наглядової ради.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Дата засiдання 28.02.2018
Кворум
Наглядова рада Товариства складається з 5 членiв, якi присутнi на засiданнi, отже, дане
засiдання наглядової ради є правомочним.
Питання порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства:
1.Про обрання секретаря засiдання.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Рiшення прийняте наглядовою радою.
2. Схвалення питання щодо погодження умов та надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" отримати у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "МIЖНАРОДНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" гарантiю виконання у сумi 65 000,00 (шiстдесят п'ять тисяч
євро), з комiсiєю, яка складає 3 (три)%, строком дiї 15.03.2018 - 12.07.2018 (включно) 120
днiв)).
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Рiшення прийняте наглядовою радою.

3. Схвалення питання щодо погодження умов та надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" у забезпеченнi гарантiї виконання , вказаної в п.2 даного протоколу є депозит
загальна сума якого складає 2 500 000,00 (Два мiльйони п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) грн..
Строк депозиту - перевищує щонайменше на 1 день строк дiї договору про надання банкiвської
гарантiї.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Рiшення прийняте наглядовою радою.
4.Схвалення питання щодо надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" пiдготувати
необхiднi договори та фiнансовi документи i надати дозволу головi правлiння Товариства
Раабе В.Г. пiдписати усi необхiднi документи, для вирiшення питань 2,3 даного протоколу.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Рiшення прийняте наглядовою радою.
Дата 28.02.2018
Кворум Наглядова рада Товариства складається з 5 членiв, якi присутнi на засiданнi, отже, дане
засiдання наглядової ради є правомочним.
Питання порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства:
1.Про обрання секретаря засiдання.
Рiшення прийняте наглядовою радою.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
2.Схвалення питання щодо погодження умов та надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС", у разi перемоги у тендерi Procurement of new low-entry diesel buses (8-8.8 m length),
замовником якого є Batumi Autotransport LLC (Batumi, Georgia), укласти, пiдписати
договiр поставки/продажу предмету конкурсних торгiв: код: BA-48104-01,
мототранспортнi засоби для перевезення 10 i бiльше ( новi низькопiдлоговi дизельнi пасажирськi
автобуси ATAMAN А092H6), у кiлькостi 40 одиниць, очiкувана вартiсть предмета
поставки/продажу 4 000 000,00 (Чотири мiльйони) ЄВРО на умовах DAP-Batumi, згiдно
умов документацiї конкурсних торгiв.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Рiшення прийняте наглядовою радою.
3.Схвалення питання щодо надання дозволу Головi правлiння Раабе Вiталiю Германовичу,
укласти та пiдписати вiд iменi Товариства договiр поставки/продажу з Batumi Autotransport
LLC (Batumi, Georgia) зазначеного в п.2 даного протоколу, а також всi iншi документи, якi
стосуються участi у даному тендерi, вчиняти iншi дiї, необхiднi для виконання даного
рiшення.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв

Рiшення прийняте наглядовою радою.
Дата 12.03.2018
Кворум Наглядова рада Товариства складається з 5 членiв, якi присутнi на засiданнi, отже, дане
засiдання наглядової ради є правомочним
Питання порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства:
1.Схвалення питання щодо обрання секретаря засiдання Наглядової ради товариства.
Рiшення прийняте наглядовою радою.
обрати секретарем засiдання Наглядової Ради члена Наглядової Ради Миронюка Романа
Васильовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
2.Схвалення питання щодо прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийняте наглядовою радою.
Здiйснити проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства 30 квiтня 2018 року о 12.00
години за адресою: вул. Рiздвяна, будинок, 292, м. Черкаси, Україна, 18036, в примiщеннi
адмiнбудiвлi Товариства, зал засiдань.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
3.Схвалення питання щодо затвердження проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте наглядовою радою:
Затвердити проект порядку денного загальних зборiв акцiонерiв с наступним порядком денним:
1.
Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
Проект рiшення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд
час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй, з питань порядку денного, а
також для вирiшення iнших питань пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на
загальних зборах акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю у складi:
голова лiчильної комiсiї - Дiденко Валентина Iванiвна;
секретар лiчильної комiсiї - Баско Галина Василiвна;
член лiчильної комiсiї - Чернявська Наталiя Юрiївна.
Лiчильна комiсiя припиняє свої повноваження пiсля закiнчення пiдрахунку голосiв та складання
протоколу про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та оголошення пiдсумкiв
голосування на загальних зборах, пiд час яких проводилось голосування.
2.
Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення: для проведення зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу Загальних зборiв
акцiонерiв обрати Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Обрати:
Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв - Дороша Олександра Анатолiйовича;
Секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Сороку Юлiю Миколаївну.
3.
Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв
акцiонерiв.
Проект рiшення: затвердити наступний порядок (регламент) зборiв:
збори проводяться без перерви;
надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного до 10 хв.;
вiдвести на обговорення питань Порядку денного до 5 хв.;
на виступи, довiдки - до 3 хв.;
голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом

одна голосуюча акцiя один голос;
запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв;
вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного Зборiв;
голосування з питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв проводиться
виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi
вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахункiв голосiв членами лiчильної комiсiї;
оголошення результатiв голосування та прийняття рiшення здiйснює голова чергових
загальних зборiв акцiонерiв;
бюлетень для голосування визначається недiйсним у разi: коли вiдсутнi пiдписи, акцiонер
не позначив в бюлетенi жодного, або позначив бiльше одного варiанта голосування, зазначена
бiльша кiлькiсть голосiв акцiонера, нiж йому належать;
бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку
голосiв;
на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених
на голосування;
з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення чергових загальних
зборiв акцiонерiв керуватися нормами Статуту;
протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв пiдписують голова та секретар чергових
загальних зборiв акцiонерiв. Протокол скрiплюється пiдписом Голови правлiння Товариства.
4.
Розгляд звiту Правлiння ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", затвердження заходiв за
результатами
його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016-2017 рр.,
визначення
основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
Проект рiшення: звiт Правлiння товариства за 2016-2017 роки затвердити. Затвердити заходи
щодо збiльшення обсягiв виробництва автобусiв з метою отримання прибутку. Роботу
Правлiння за 2016-2017 роки визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi вiдповiдно до Статуту Товариства. Затвердити основнi напрямки дiяльностi
Товариства на 2018 рiк.
5.
Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про роботу за 2016-2017
роки,
затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту
Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рр..
Проект рiшення: звiт Наглядової ради ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за 2016-2017 роки
затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринкiв збуту автобусiв, роботу Наглядової
ради за 2016-2017 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає вимогам Статуту
Товариства.
6.
Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016-2017 роки. Затвердження висновкiв Ревiзiйної
комiсiї по
звiтах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.
Проект рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016-2017 роки. Затвердити
висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.
7.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, порядку розподiлу прибутку (або
покриття
збиткiв) за 2017 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк.
Проект рiшення: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. Отриманий прибуток
вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк в сумi 49 218 тис. грн.
направити на погашення збиткiв попереднiх перiодiв та поповнення оборотних коштiв.
Затвердити плановi показники прибутку на 2018 рiк у розмiрi 43 961 тис. грн.

8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством
у ходi поточної дiяльностi протягом 2018 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за 2017 рiк, а саме:
укладення договору про внесення змiн до Кредитного договору про вiдкриття
мультивалютної кредитної лiнiї №02-02/11 вiд 23.02.2011 (мiж Товариством та ПАТ
"Промiнвестбанк") (далi -Кредитний договiр 1) про продовження строку кредитування до 1 року
з дати укладення зазначеного договору, iз встановлення вiдсоткової ставки за користування
кредитом на рiвнi 19% рiчних та внесення вiдповiдних змiн до договорiв забезпечення
(iпотечного договору №20-1088/3-1 вiд 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 вiд 21.03.11р.,
договору застави №20-1090/3-1 вiд 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 вiд
25.02.11 р., договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв № 20-0390/3-1 вiд 23.03.11), укладення
договору застави майнових прав на грошовi кошти (виручку) за контрактами в забезпечення
виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ
"Промiнвестбанк";
укладення договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення (iпотечного договору
№20-1087/3-1 вiд 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 вiд 21.03.11 р., договору застави
№20-1089/3-1 вiд 19.04.11 р., договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв № 20-0390/3-1 вiд
23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ "Промiнвестбанк" про продовження термiну
кредитування ТОВ "Український автобус" по Кредитному договору про вiдкриття
мультивалютної кредитної лiнiї № 20-0364/2-1 вiд 24.02.2011 р., укладеному ТОВ "Український
автобус" з ПАТ "Промiнвестбанк" (далi - Кредитний договiр 2) до 1 року з дати укладення
вiдповiдного договору про внесення змiн до Кредитного договору 2, iз встановлення вiдсоткової
ставки за користування кредитом погодженої ТОВ "Український автобус" з ПАТ
"Промiнвестбанк";
укладати договори про внесення змiн до договорiв застави щодо замiни предмету
договорiв застави -майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ
"Промiнвестбанк" на виконання вiдповiдних договорiв застави.;
укладення договорiв застави незавершеного виробництва, готової продукцiї,
товаро-матерiальних цiнностей i т.п. з ПАТ "Промiнвестбанк" в кiлькостi, балансовою та
заставною вартiстю погодженою з ПАТ "Промiнвестбанк".
Проект рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятись акцiонерним
Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2018 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть
майна робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства 2017 рiк, а саме:
укладення договору про внесення змiн до Кредитного договору про вiдкриття
мультивалютної кредитної лiнiї №02-02/11 вiд 23.02.2011 (мiж Товариством та ПАТ
"Промiнвестбанк") (далi -Кредитний договiр 1) про продовження строку кредитування до 1 року
з дати укладення зазначеного договору, iз встановлення вiдсоткової ставки за користування
кредитом на рiвнi 19% рiчних та внесення вiдповiдних змiн до договорiв забезпечення
(iпотечного договору №20-1088/3-1 вiд 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 вiд 21.03.11р.,
договору застави №20-1090/3-1 вiд 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 вiд
25.02.11 р., договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв № 20-0390/3-1 вiд 23.03.11), укладення
договору застави майнових прав на грошовi кошти (виручку) за контрактами в забезпечення
виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ
"Промiнвестбанк";
укладення договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення (iпотечного договору
№20-1087/3-1 вiд 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 вiд 21.03.11 р., договору застави
№20-1089/3-1 вiд 19.04.11 р., договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв № 20-0390/3-1 вiд
23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ "Промiнвестбанк" про продовження термiну
кредитування ТОВ "Український автобус" по Кредитному договору про вiдкриття

мультивалютної кредитної лiнiї № 20-0364/2-1 вiд 24.02.2011 р., укладеному ТОВ "Український
автобус" з ПАТ "Промiнвестбанк" (далi - Кредитний договiр 2) до 1 року з дати укладення
вiдповiдного договору про внесення змiн до Кредитного договору 2, iз встановлення вiдсоткової
ставки за користування кредитом погодженої ТОВ "Український автобус" з ПАТ
"Промiнвестбанк";
укладати договори про внесення змiн до договорiв застави щодо замiни предмету
договорiв застави -майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ
"Промiнвестбанк" на виконання вiдповiдних договорiв застави.
укладати договори застави незавершеного виробництва, готової продукцiї,
товаро-матерiальних цiнностей i т.п. з ПАТ "Промiнвестбанк" в кiлькостi, балансовою та
заставною вартiстю погодженою з ПАТ "Промiнвестбанк".
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
4. Схвалення питання щодо обрання членiв реєстрацiйної комiсiї.
Рiшення прийняте наглядовою радою
Затвердити персональний склад реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв:
Дiденко Валентина Iванiвна,
Чернявська Наталiя Юрiївна,
Баско Галина Василiвна.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
5.Схвалення питання щодо обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте наглядовою радою
Обрати головою зборiв Дороша Олександра Анатолiйовича та секретарем загальних зборiв
акцiонерiв Сороку Юлiю Миколаївну.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
6.Схвалення питання щодо встановлення дати перелiку осiб, якi мають право на участь у
чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства .
Рiшення прийняте наглядовою радою
Встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на участь у чергових загальних зборiв
акцiонерiв товариства станом на 24 квiтня 2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
7.Схвалення питання щодо встановлення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Рiшення прийняте наглядовою радою
Встановити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 14 березня 2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв

8.Схвалення питання щодо органiзацiйних питань загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення прийняте наглядовою радою
-органiзувати опублiкування iнформацiйного повiдомлення про проведення чергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства з вказаним вище порядком денним вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України та повiдомити про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв
держателiв iменних цiнних паперiв персонально, фондову бiржу, вiдповiдно до вимог Статуту
Товариства.
-забезпечення пiдготовки матерiалiв та документiв, пов'язаних з порядком денним чергових
загальних зборiв акцiонерiв, згiдно перелiку матерiалiв та документiв, пов'язаних з порядком
денним чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства.
-забезпечення можливостi ознайомлення акцiонерiв Товариства з документами, пов'язаними з
порядком денним чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства, вiдповiдно до вимог чинного
законодавства
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Дата 27.04.2018
Кворум Наглядова рада Товариства складається з 5 членiв, якi присутнi на засiданнi, отже, дане
засiдання наглядової ради є правомочним.
Питання порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства:
1.Про обрання секретаря засiдання.
Рiшення прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
2.Подовження термiну повноважень Голови правлiння Раабе Вiталiя Германовича та членiв
правлiння ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".
Рiшення прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Укладання додаткової угоди до дiючих контрактiв iз Головою Правлiння та членами правлiння
ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".
Дата 11.06.2018
Кворум Наглядова рада Товариства складається з 5 членiв, якi присутнi на засiданнi, отже, дане
засiдання наглядової ради є правомочним.
Питання порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства:
1.Про обрання секретаря засiдання.
Рiшення прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
2.Схвалення питання щодо погодження умов та надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" отримати у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "МIЖНАРОДНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" гарантiю у сумi 188 000,00 (сто вiсiмдесят вiсiм тисяч) грн:, з

комiсiєю, яка складає 5 (п'ять)%, строком дiї 18.06.2018 - 15.10.2018 (включно) 120 днiв)).
Рiшення прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
3.Схвалення питання щодо погодження умов та надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" у забезпеченнi гарантiї , вказаної в п.2 даного протоколу є депозит загальна сума
якого складає 190 000,00 (Сто дев'яносто тисяч гривень 00 копiйок)грн. Строк депозиту перевищує щонайменше на 1 день строк дiї договору про надання банкiвської гарантiї.
Рiшення прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
4.Схвалення питання щодо надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" пiдготувати
необхiднi договори та фiнансовi документи i надати дозволу головi правлiння Товариства
Раабе В.Г. пiдписати усi необхiднi документи, для вирiшення питань 2,3 даного протоколу.
Рiшення прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Дата 27.07.2018
Кворум Наглядова рада Товариства складається з одного члена, який присутнiй на засiданнi,
отже, дане засiдання наглядової ради є правомочним.
.Про обрання секретаря засiдання.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
2. Прийняття рiшення про надання дозволу ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на призначення
аудиту ТОВ "Аудиторська фiрма "Атторней Плюс" для надання аудиторських послуг
Товариству з питань: аудиту повного комплекту фiнансової звiтностi за 2018 рiк, складеного за
МСФЗ та вiдповiдно до вимог ДКРФРЦП (Державної комiсiї з регулювання фондового ринку i
цiнних паперiв).
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
3.Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" Раабе В.Г. на
призначення ТОВ " Аудиторська фiрма " Атторней Плюс " для надання аудиторських послуг
Товариству з питань: аудиту повного комплекту фiнансової звiтностi за 2018 рiк, складеного за
МСФЗ та вiдповiдно до вимог ДКРФРЦП (Державної комiсiї з регулювання фондового ринку i
цiнних паперiв), а також вчиняти iншi дiї, необхiднi для вирiшення даного питання.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,

"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Дата 19.11.2018
Кворум Наглядова рада Товариства складається з одного члена, який присутнiй на засiданнi,
отже, дане засiдання наглядової ради є правомочним.
1. Обрання Головою Наглядової Ради Товариства Циганiя Володимира Володимировича.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
2. Уповноважити члена Наглядової Ради Товариства Дороша Олександра Анатолiйовича
вiдповiдальним за попереднє вивчення та пiдготовку для розгляду на засiданнях Наглядової
Ради Товариства питань, пов'язаних з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
3. Провести позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства 26 грудня 2018 року , о 12 годинi
за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Рiздвяна,292, в примiщеннi адмiнбудiвлi Товариства, зал
засiдань. Реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв для участi у позачергових загальних зборах
провести за мiсцем проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв з 11.00-11.50 години.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
4. Визначити 20 листопада 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
5. Визначити 19 грудня 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають прано на
участь у позачергових загальних зборах.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
6. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборiв та проекти рiшень з
питань порядку денного:
1.
Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
Проект рiшення:
Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань,
оформлення результатiв голосувань з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших
питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах
акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю в складi :

голова лiчильної комiсiї - Дiденко Валентина Iванiвна;
секретар лiчильної комiсiї - Баско Галина Василiвна;
член лiчильної комiсiї
- Чернявська Наталiя Юрiївна.
Лiчильна комiсiя припиняє свої повноваження пiсля закiнчення пiдрахунку голосiв та складання
протоколу про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та оголошення пiдсумкiв
голосування на позачергових загальних зборах, пiд час яких проводилось голосування.
2.
Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства.
Проект рiшення:
Обрати Головою позачергових загальних зборiв Товариства члена Наглядової ради Циган i я
Володимира Володимировича.
Обрати Секретарем позачергових загальних зборiв Товариства Щербак Тетяну Василiвну.
3.
Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв
Товариства.
Проект рiшення:
Затвердити наступний порядок (регламент) зборiв:
збори проводяться без перерви;
палати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.;
вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
на виступи, довiдки - до 3 хв.;
голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом
одна голосуюча акцiя один голос;
запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв;
вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного Зборiв;
голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв
проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були
затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахункiв голосiв членами лiчильної комiсiї;
оголошення результатiв голосування та прийняття рiшення здiйснює голова позачергових
загальних зборiв акцiонерiв;
бюлетень для голосування визначається недiйсним у разi: коли вiдсутнi пiдписи, акцiонер
не позначив в бюлетенi жодного, або позначив бiльше одного варiанта голосування, зазначена
бiльша кiлькiсть голосiв акцiонера, нiж йому належать;
бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку
голосiв;
на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку
денною, винесених на голосування;
з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв керуватися нормами Статуту;
протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв пiдписують голова та секретар
позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Протокол скрiплюється пiдписом Голови правлiння
Товариства.
4.
Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство.
Проект рiшення:
Змiнити тип Товариства: з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство.
5.Про змiну найменування Товариства на АТ "Черкаський автобус".
Проект рiшення:
Змiнити найменування Товариства: з Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський автобус"
на Акцiонерне товариство "Черкаський автобус".
6.Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в нової редакцiї.
Проект рiшення:

Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї у зв'язку зi змiною типу
та назви Товариства.
Уповноважити Голову правлiння Товариства (особисто або видати доручення) провести всi
необхiднi дiї (в т.ч. реєстрацiю нової редакцiї статуту) в усiх державних органах та установах
щодо змiни типу та назви Товариства.
7.Затвердження в новiй редакцiї Положень Товариства про Загальнi збори, про
Наглядову раду, про Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю.
Проект рiшення:
Затвердити Положення про Загальнi збори АТ "Черкаський автобус" в новiй редакцiї.
Затвердити Положення про Наглядову раду АТ "Черкаський автобус" в новiй редакцiї
Затвердити Положення про Правлiння АТ "Черкаський автобус" в новiй редакцiї. Затвердити
Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Черкаський автобус" в новiй редакцiї.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
7. Затвердити текст повiдомлення акцiонерам про проведення позачергових загальних зборiв.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
8. Призначити особою, вiдповiдальною за ознайомлення акцiонерiв з документами
щодо питань порядку денного позачергових загальних зборiв, Раабе Вiталiя Германовича.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
9. Призначити реєстрацiйну комiсiю позачергових загальних зборiв у складi: Член реєстрацiйної
комiсiї - начальника ВОiЗП Дiденко Валентина Iванiвна; Член реєстрацiйної комiсiї- iнженер
технолог ВГТ - Чернявська Наталiя Юрiївна Член реєстрацiйної комiсiї - iнженер з пiдготовки
кадрiв Баско Галина Василiвна.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
10. Затвердити такий порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових
загальних зборах: бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його
представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових загальних зборах пiдписом
члена реєстрацiйної комiсiї, який видає вiдповiднi бюлетенi для голосування.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
11. Органiзувати опублiкування iнформацiйного повiдомлення про проведення позачергових
загальних зборiв Товариства з вказаним вище порядком денним вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України та повiдомити про проведення позачергових загальних зборiв держателiв

iменних цiнних паперiв персонально, фондову бiржу, вiдповiдно до вимог Статуту Товариства.
Забезпечити пiдготовку матерiалiв та документiв, пов'язаних з порядком денним позачергових
загальних зборiв акцiонерiв, згiдно перелiку матерiалiв та документiв, пов'язаних i порядком
денним позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Рiшення, прийняте наглядовою радою
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 100% голосiв ,
"ПРОТИ" - 0% голосiв,
"УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосiв
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
До складу наглядової ради входить п'ять осiб. Винагорода членам
(запишіть)
наглядової ради не виплачується.
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння - Раабе Вiталiй
Германович,
Член правлiння - Iвiнський Михайло
Володимирович - Директор з виробництва,
Член правлiння - Скрипка Анатолiй
Васильович -Директор з економiки та
фiнансiв,
Член правлiння - Коваленко Надiя Павлiвна Головний бухгалтер,
Член правлiння - Чанцов Вiктор Степанович Технiчний директор.

Функціональні обов'язки
Правлiння є Виконавчим органом Товариства,
який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї загальних зборiв та
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне
загальним зборам i Наглядовiй радi,
органiзовує виконання їх рiшень, Правлiння
дiє вiд iменi Товариства у межах,
встановлених Статутом та законом. Загальнi
збори можуть винести рiшення про передачу
окремих належних їм повноважень до
компетенцiї Правлiння. Завдання Правлiння
полягає у здiйсненнi керiвництва поточною
дiяльнiстю Товариства, що передбачає його
вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, та
стратегiї Товариства. Компетенцiя Правлiння
визначається законом, Статутом Товариства
та Положенням "Про Правлiння Товариства".
Правлiння Товариства очолює Голова
Правлiння, який обирається Наглядовою
Радою Товариства, з числа членiв Правлiння
Товариства. Голова Правлiння органiзовує
роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова Правлiння має право без довiреностi
дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти iнтереси Товариства як в

Опис

Українi та i за її межами, вчиняти правочини
вiд iменi Товариства як в Українi так i за її
межами, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками Товариства. Членом
Правлiння Товариства може бути будь-яка
фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не
є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної
комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння
Товариства визначаються чинним
законодавством, статутом, та/або положенням
про Правлiння Товариства, а також трудовим
договором, що укладається з кожним членом
Правлiння.
Правлiння Товариства обрано рiшенням
Наглядової ради Товариства (протокол №
11 вiд 27.07.2018 року), повноваження
Правлiння Товариства продовжено до
наступних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Правлiнням протягом року не створював
тимчасовi або постiйнi дiючi комiсiї з числа
квалiфiкованих працiвникiв Товариства.

Примітки
Дата наказу З 05.01.2018р. по 28.12.2018р.
Номер наказу вiд №1 - до №407
Загальний опис наказу
Про затвердження штатного розкладу на 2018 рiк, щодо оплати плати у кожному мiсяцi, у
святковi днi, щодо iндксацiї заробiтної плати у груднi мiсяцi, про забезпечення належного
порядку на територiї заводу у перiод новорiчних свят, про змiну типа товариства, щодо
вiдряджень працiвникiв Товариства, про порушення вимог технiчних документiв, про
проведення iндексацiї заробiтної плати, щодо виплати премiї за виконання виробничої
продукцiї, про органiзацiю роботи у вихiднi днi, про виконання висновку експертизи з питань з
охорони працi по промислової безпеки, щодо надання матерiальної допомоги, щодо приведення
штатного розкладу у вiдповiднiсть iз класифiкатором професiй, про проведення перiодичних
випробувань автобусу А092Н6, про забезпечення належного порядку та протипожежної
безпеки на територiї пiдприємства, щодо встановлення надбавок за безперервний стан роботи у
червнi 2018 роцi, щодо органiзацiї роботи у вихiднi днi, про призначення вiдповiдальних за
органiзацiю безпечного проведення газонебезпечних робiт на пiдприємствi, щодо внесення змiн
до наказу про мобiлiзацiю, щодо виконання гарантiйного ремонту автобусу А092Н6, про
проведення ремонтних робiт на магiстральному трубопроводi цеху №620, щодо застосування
коефiцiєнтiв на зборку вантажних автомобiлiв у цеху №630, про усунення порушень згiдно
припису №ЧП 345/585/АВ/П, про переобладнання вантажного автомобiля та напiвфургону,
щодо оплати працi пiд час перебування у вiдрядженнi, про призначення комiсiї з розслiдування
нещасного випадку, , щодо надання матерiальної допомоги, щодо вiдрядження Голови
правлiння, щодо призначення комiсiї для проведення попереднiх випробувань дослiдного зразка
вантажного автомобiля на базi шасi NQR752 ЄВРО 6, щодо розширення модельного ряду
автобусiв, про приведення в дiю iнструкцiй, про звiльнення вiд виконання обов'язкiв на перiод
проходження вiйськової служби, про службу спостереження за безпечною експлуатацiєю

виробничих споруд, про отримання на облiк i зберiгання спецпродукцiї з реалiзацiї
транспортних засобiв, про проведення контрольного складання автобусу на лiтню експлуатацiю,
щодо чистки повiтропроводiв, кабельних лiнiй, електрообладнання та проведення робiт з
обслуговування TRUMPF TCL 3030, про впровадження документiв СМЯ, щодо проведення
чергових, позачергових зборiв, щодо результатiв медичного обслуговування робiтникiв
пiдприємства, щодо позбавлення премiї, про встановлення лiмiту в касi, щодо закрiплення
транспорту за вiдповiдальною особою, про призначення комiсiї по iнвентаризацiї.
Дата наказу З 02.01.2018р. по 21.12.2018р
Номер наказу №1-о/с - №264-о/с
Загальний опис наказу
Накази з особового складу по пiдприємству: прийом, звiльнення, перемiщення з посади на
посаду працiвникiв пiдприємства, покладання обов'язкiв, присвоєння сумiжної спецiальностi
працiвникам пiдприємства, змiна приз вiща, про прийняття на проходження виробничої
практики, про дозволення на ознайомлення зi спецiальнiстю.
Дата наказу З 02.01.2018 р. по 29.12.2018р
Номер наказу №1-в - №276-в
Загальний опис наказу
Накази з особового складу по пiдприємству: про надання вiдпусток (без збереження, щорiчних,
у зв'язку iз викликом до вiйськкомату, додаткових вiдпусток (як матерi одиначки, як матерi двох
дiтей до 15 рокiв), у зв'язку iз хворобою, у зв'язку iз здачею кровi(донорам), у зв'язку iз
викликом iз вiдпустки у зв'язку iз виробничою необхiднiстю, учасникам лiквiдацiї наслiдкiв
аварiї на ЧАЄС.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні

та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці Документи
Копії
Інформаці
Інформація
я
надаються докумен
я
Інформація про
розповсюджує оприлюдн
для
тів
розміщуєт
діяльність акціонерного
ться на
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ься на
товариства
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ся на
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зборах
оступній
безпосеред
запит
інтернет-с
інформаці
ньо в
акціонер
торінці

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства
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даних
Національ
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ринок
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ні
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Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
Iнша iнформацiя вiдсутня
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
Вiдповiдно до Статуту контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
(зазначити)
Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
Повне найменування юридичної
громадських формувань
Розмір частки
особи - власника (власників) або
(для юридичної особи акціонера
прізвище, ім'я, по батькові (за
резидента), код/номер з
(власника) (у
№ з/п
наявності) фізичної особи торговельного,
відсотках до
власника (власників) значного
банківського чи судового
статутного
пакета акцій
реєстру, реєстраційного
капіталу)
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
1
Товариство з обмеженою
35379813
80,071825
вiдповiдальнiстю "Компанiя з

2

управлiння активами "IЗI ЛАЙФ"
(Пайовий венчурний iнвестицiйний
фонд "ЗЕТА" недиверсифiкованого
виду закритого типу)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" (
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" )

32904285

19,022547

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Вiдповiдно до даних реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства станом на 31.12.2018
року загальна кiлькiсть
розмiщених товариством акцiй
всього: 81 482 250 (вiсiмдесят один
мiльйон чотириста вiсiмдесят двi
тисячi двiстi п'ятдесят) простих
iменних акцiй номiнальною
вартiстю 2,00 гривнi (двi гривнi)
кожна. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" складає 80 744 325
штук простих iменних акцiй , що
становить 99,094372% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства, i якi
належать двом юридичним особам.
Обмеження прав участi у
загальних зборах немає.
Обмеження у голосуваннi
акцiонерiв на загальних зборах
емiтента немає.Кількість цінних
паперів , обтяжених
зобов’язаннями 15500 шт.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Згiдно Статуту, посадовi особи органiв Товариства - фiзичнi особи - Правлiння та Голова
Правлiння Товариства, голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревiзiйної комiсiї.
Вiдповiдно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами. Кiлькiсний склад
наглядової ради встановлено Статутом Товариства. Рiшення щодо обрання членiв наглядової
ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування термiном на 3 роки.
До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Головою та членами

Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України
заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член Наглядової
ради не може бути одночасно головою або членом правлiння та/або Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який
час переобрати голову наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової
ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її
рiшенням. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради (вiдпустка, вiдрядження, хвороба) та
необхiдностi проведення засiдання Наглядової ради, члени Наглядової ради на своєму засiданнi
можуть вибрати головуючого на засiданнi та секретаря засiдання. Пiд час засiдання Наглядової
ради головуючий засiданням має всi повноваженнi що й Голова Наглядової ради.
Повноваження членiв Наглядової ради продовжується до моменту прийняття загальними
зборами рiшення про переобрання Наглядової ради.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi одностороннього
складення з себе повноважень члена Наглядової ради згiдно iз письмовою заявою, прийняття
загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена Наглядової ради, обрання нового
складу Наглядової ради.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним
припиненням договору припиняється:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
Вiдповiдно до Статуту, Правлiння - виконавчий орган Товариства.
Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не
є членом Наглядової ради або членом ревiзiйної комiсiї.
Правлiння складається iз 5 осiб. До складу Правлiння входять Голова правлiння, та члени
правлiння. Правлiння створюється строком на 1 рiк. Голова та члени Правлiння призначається
Наглядовою радою Товариства. Пiсля призначення з головою Правлiння укладається контракт,
який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради.
З кожним членом Правлiння укладається трудовий договiр, який пiдписує Голова Наглядової
ради або особа, уповноважена загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження голови, членiв Правлiння можуть бути припиненi достроково у випадках,
передбачених чинним законодавством та укладеним з головою Правлiння контрактом.
Голова, члени Правлiння можуть призначатися на посаду необмежену кiлькiсть разiв. Голова
Правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв
засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до
рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства.
Припинення повноважень Правлiння є виключною компетенцiєю Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдно Статуту, Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними
зборами шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатiв для обрання до складу
Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери (їх представники) Товариства. Акцiонер має право висувати
власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може

перевищувати кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї.
Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) роки.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Ревiзiйна комiсiя, Загальними зборами з
будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї,
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту прийняття Загальними
зборами рiшення про обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Одна й та
сама особа може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.
Пiсля обрання членiв Ревiзiйної комiсiї з ними укладаються цивiльно-правовi договори, у яких
передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок виплати
винагороди, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. Вiд iменi
Товариства цивiльно-правовий договiр з кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладає особа,
уповноважена Загальними зборами, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати їх обрання.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково:
- у разi одностороннього складання з себе повноважень членом Ревiзiйної комiсiї;
- у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають
виконанню обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї;
- прийняття Загальними зборами рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) членiв
Ревiзiйної комiсiї та обрання Загальними зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї;
- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї (у т.ч. її головою) припиняється у разi припинення його
повноважень.
Протягом 2018 роки
товариство не нараховувало та не виплачувало будь якi
винагороди та компенсацiї посадовим особам емiтента.
9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА:
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi
товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння .
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України
"Про акцiонернi Товариства", крiм питання що вiднесено Статутом до виключної компетенцiї
Загальних зборiв Товариства.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або
менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами товариства
кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання
загальних зборiв акцiонерного товариства для обрання решти членiв наглядової ради, а в разi
обрання членiв наглядової ради акцiонерного товариства шляхом кумулятивного голосування для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань:
?
пiдготовки порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення
та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв;
?
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв
вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
?
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
?
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства" та мають
право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi Товариства".
ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА:
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї

Загальних зборiв та Наглядової ради.
Прийняття рiшення по вiдповiдним питанням здiйснюється шляхом голосування на засiданнях
Правлiння. При необхiдностi можуть бути здiйсненi витяги iз зазначеного Протоколу, якi
засвiдчує Голова Правлiння. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правлiння,
члена Наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим
колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу.
Правлiння Товариства очолює Голова Правлiння, який обирається Наглядовою Радою
Товариства, з числа членiв Правлiння Товариства
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань.
Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради, з пiдстав,
передбачених його контрактом, за власним бажанням та з iнших пiдстав, передбачених чинним
законодавством.
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти iнтереси Товариства як в Українi та i за її межами, вчиняти правочини вiд iменi
Товариства як в Українi так i за її межами, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. При цьому:
- при представництвi iнтересiв Товариства в переговорах з будь-якими фiзичними та
юридичними особами, в тому числi i нерезидентами, державними органами та органiзацiями,
Голова Правлiння дiє в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом,
систематично iнформує iнших членiв Правлiння про хiд вищезазначених переговорiв.
при представництвi iнтересiв Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але
не обмежуючись, третейських судах) Голова Правлiння дiє на пiдставi рiшення Правлiння.
видача наказiв про прийом на роботу працiвникiв Товариства здiйснюється Головою
Правлiння на пiдставi рiшення Правлiння.
видача наказiв про звiльнення (та/або переведення, перемiщення на iншу посаду/iнше
мiсце роботи) працiвникiв Товариства здiйснюється Головою Правлiння на пiдставi рiшення
Правлiння та погодження з вiдповiдним органом згiдно колективного договору.
видача наказiв та розпоряджень щодо порядку здiйснення статутної дiяльностi
здiйснюється Головою Правлiння по мiрi необхiдностi з iнформуванням iнших членiв
Правлiння.
пiдписання договорiв (контрактiв), в тому числi, але не обмежуючись, договорiв та iнших
документiв щодо створення, реорганiзацiї, лiквiдацiї юридичних осiб, здiйснюється Головою
Правлiння на пiдставi рiшень Правлiння. У випадку, коли чинним законодавством та цим
Статутом прийняття рiшення про укладення вiдповiдного правочину вiднесено до компетенцiї
Наглядової ради або Загальних зборiв, Голова Правлiння дiє на пiдставi вiдповiдного рiшення
Наглядової ради або Загальних зборiв.
Голова Правлiння вправi уповноважувати спiвробiтникiв Товариства на здiйснення
представництва iнтересiв Товариства перед iншими особами, в тому числi на укладення
окремих угод. При цьому:
- рiшення про здiйснення представництва та/або укладання вiдповiдних угод приймає
вiдповiдний орган Товариства;
- голова Правлiння на пiдставi вiдповiдного рiшення вiдповiдного органу Товариства видає
накази та довiреностi (доручення) на здiйснення вiдповiдних дiй або укладання вiдповiдних
угод. Зазначенi наказ та довiренiсть повиннi мiстити зазначення конкретних дiй, якi
доручаються представнику.
- вiдповiдну довiренiсть пiдписує Голова Правлiння одноособово, якщо тiльки чинним
законодавством не передбачено iнший порядок пiдписання довiреностей.
Голова Правлiння, або уповноважена ним особа, представляє Товариство в iнших товариствах,
пiдприємствах, установах, об'єднаннях де Товариство виступає, акцiонером, засновником,
учасником. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту Голови

Правлiння визначаються в контрактi. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична
особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Права та
обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, статутом, та/або
положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним
членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Кожний член Правлiння має право вимагати
проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Члени
Правлiння є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в
межах своїх повноважень.
До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться
1)
органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради
товариства;
2)
затверджує кошториси витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;
3)
розробляє заходи по основних напрямках дiяльностi Товариства;
4)
розробляє та затверджує оперативнi плани дiяльностi Товариства;
5)
вирiшує питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування,
кредитування, розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його
фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та
цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього
контролю;
6)
вирiшує питання поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв,
фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
7)
вирiшує питання поточного керiвництва роботою дочiрнiх пiдприємств в межах вимог
цього Статуту та статутiв дочiрнiх пiдприємств;
8)
забезпечує пiдготовку управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної
структури управлiння товариством;
9)
об?рунтовує порядок розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв;
10)
готує пропозицiї щодо визначення розмiру дивiдендiв;
11)
розробляє пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
12)
вносить пропозицiї про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, розробка планiв їх дiяльностi;
13)
готує для затвердження Наглядовою радою Товариства пропозицiї щодо договору з
реєстратором iменних цiнних паперiв Товариства;
14)
органiзовує пiдготовку чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
15)
затверджує органiзацiйну структуру Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх
пiдприємств;
16)
визначає полiтику щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик;
17)
приймає рiшення про перенесення термiну пiдписки на додатковий випуск акцiй у
випадках, передбачених чинним законодавством;
18)
приймає рiшення про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства та директорiв фiлiй, представництв,
дочiрнiх пiдприємств;
19)
розглядає i приймає рiшення по всiх господарських угодах Товариства на суму, що не
перевищує еквiвалент 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального
Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода
розумiється як один господарський договiр укладений з одним контрагентом по одному i тому ж
предмету договору i який дає пiдстави вважати цей договiр як частину однiєї Загальної угоди);
20)
попередньо розглядає умови i надає дозвiл на укладання директорами фiлiй,
представництв, дочiрнiх пiдприємств вiх господарських угод, в тому числi, але не обмежуючись,
про вiдчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства,

кредитних договорiв, договорiв позики на суму, що перевищує еквiвалент 200 000 (двiстi тисяч)
доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату погодження такої
угоди (в даному випадку господарська угода розумiється як один господарський договiр
укладений з одним контрагентом по одному i тому ж предмету договору i який дає пiдстави
вважати цей договiр як частину однiєї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу
на укладення таких договорiв Правлiнням Товариства директори фiлiй, представництв, дочiрнiх
пiдприємств не мають права укладати такi господарськi угоди;
21)
розглядає та затверджує звiти директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх
пiдприємств;
22)
призначає директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств;
23)
приймає рiшення про надiлення дочiрнiх пiдприємств та фiлiй i представництв майном та
коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та
строки їх передачi;
24)
визначає основнi напрямки дiяльностi, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств,
затверджує плани та звiти про їх виконання;
25)
укладає i розриває трудовий договiр (контракт) з директорами фiлiй, представництв,
дочiрнiх пiдприємств.
26)
надає головi Правлiння Товариства та директорам фiлiй, представництв, дочiрнiх
пiдприємств повноваження щодо участi в установчих та Загальних зборах пiдприємств,
об'єднань, асоцiацiй де Товариство, фiлiї, представництва, дочiрнi пiдприємства виступають
учасником, засновником, спiвзасновником та на пiдписання вiдповiдних установчих та iнших
документiв, Приймає рiшення про придбання та вiдчуження Товариством корпоративних прав
та цiнних паперiв iнших товариств;
27)
прийняття рiшення про вчинення значного правочину директорами фiлiй, представництв,
дочiрнiх пiдприємств у порядку, передбаченому статутами таких фiлiй, представництв, дочiрнiх
пiдприємств.
28)
укладає вiд iменi Товариства колективний договiр.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ:
Ревiзiйна комiсiя є органом акцiонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", який
контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у
здiйсненнi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року (плановi) та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства (позаплановi), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя
пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства. Матерiали
перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам Товариства та Наглядовiй радi Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
- органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та
Наглядовiй радi;
- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
- має право брати участь у засiданнях Наглядової ради.
Секретар Ревiзiйної комiсiї вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення
дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом
Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI щодо

окремих елементiв

ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ЗА ПЕРIОД З 01.01.2018 ПО 31.12.2018 РОКУ.
АКЦIОНЕРАМ, НАГЛЯДОВIЙ РАДI,
ПРАВЛIННЮ
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
IНШИМ ЗАЦIКАВЛЕНИМ КОРИСТУВАЧАМ
ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ
Наше завдання виконано вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi
3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної
фiнансової iнформацiї", виданого Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-2017
рокiв).
Метою виконання завдання є отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати
висновок щодо Звiту про корпоративне управлiнняАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за перiод з
01.01.2018 по 31.12.2018 року, призначений для того, щоб пiдвищити ступiнь довiри визначених
користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона.
Виконання завдання базується на вимогах статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку "Принципи корпоративного управлiння" вiд 2.07.2014 року № 955.
Нам доручили перевiрити iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про:
1) Корпоративний кодекс
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство;
б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги.
2) наявнiсть вiдхилень Товариства вiд положень кодексу корпоративного управлiння, у разi
його наявностi;
3) про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень;
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi)
Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний
опис прийнятих на них рiшень;
5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства;
6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства ;
7) будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
Товариства;
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;
9) повноваження посадових осiб Товариства.
I висловити думку щодо:
а) опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства;
6) перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства ;
в) iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Товариства ;
г) порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства ;
д) повноважень посадових осiб Товариства .
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання Звiту про
корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
складання Звiту про корпоративне управлiння.
НАША НЕЗАЛЕЖНIСТЬ I КОНТРОЛЬ ЯКОСТI
Ми дотримуємось вимог незалежностi та iнших етичних вимог Кодексу етики для професiйних
бухгалтерiв, випущеними Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, яка
?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної
компетентностi i належної старанностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
Наша Фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно
впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та
процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог
законодавчих та нормативних актiв.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що Звiт про корпоративне управлiння
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Об?рунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що завдання, виконане вiдповiдно
до МСЗНВ 3000, завжди iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупностi з iншими викривленнями, вони, можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на основi звiту.
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, нами було
застосовано професiйне судження та ми дотримувались професiйного скептицизму протягом
виконання всього завдання.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки про:
а) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства;
б) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства ;
в) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Товариства ;
г) порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства ;
д) повноваження посадових осiб Товариства , наведених в Звiтi про корпоративне управлiння АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".
IНФОРМАТИВНИЙ ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
Пiд час виконання завдання
ми
дослiджували реєстрацiйнi (правовстановлюючi) та
регламентнi документи, протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протоколи засiдань
наглядової ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї Товариства,
звiти та iншу iнформацiю.
Вiдповiдно результати виконання завдання з надання впевненостi базуються винятково на
пiдставi документiв i iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС", на законодавствi України, що дiє на момент складання Звiту з надання впевненостi,
загальнодоступному й застосовному у рамках даного завдання. При цьому основним завданням
даного нашого Звiту не був детальний опис усiх вивчених нами документiв, iншої iнформацiї, а
видiлення тих аспектiв, якi є iстотними в рамках даного завдання.
Нашi процедури включали: отримання розумiння акцiонерного товариства як середовища
функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової
ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування

органу контролю (ревiзiйної комiсiї);
дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв
корпоративного управлiння;
дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв товариства;
дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть
постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть
корпоративного секретаря;
дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
товариства: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;
дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу акцiонерного
товариства: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.
вивчення:
опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Товариства ;
порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства ;
повноважень посадових осiб Товариства .
Ми вважаємо, що отриманi нами докази достатнi й прийнятнi для надання основи для
висловлення нашої думки.
Наша думка сформульована на основi питань, зазначених у цьому звiтi. Критерiї, якi ми
використовували пiд час формулювання нашої думки, - це критерiї, описанi в статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Законi України
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Рiшеннi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку "Принципи корпоративного управлiння" вiд 2.07.2014 року
№ 955.
ДУМКА
На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за перiод з
1.01.2018 року по 31.12.2018 року, що додається, в частинi:
опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства;
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Товариства;
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Товариства ;
опису призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;
опису повноважень посадових осiб Товариства
в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3840-IV.
IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю Звiту про корпоративне
управлiння. Iнша iнформацiя складається з наступних питань:
1) Корпоративний кодекс
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство;
б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад

визначенi законодавством вимоги.
2) наявнiсть вiдхилень Товариства вiд положень кодексу корпоративного управлiння, у разi
його наявностi;
3) про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень;
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi)
Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний
опис прийнятих на них рiшень;
Наша думка щодо окремих елементiв Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на цю
iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї.
У зв'язку з нашим завданням з надання впевненостi щодо окремих елементiв Звiту про
корпоративне управлiння , нашою вiдповiдальнiстю є перевiрка iншої iнформацiї, чи iснує
суттєва невiдповiднiсть мiж iнформацiєю викладеною у Звiтi про корпоративне управлiння АТ
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року i iншою
iнформацiєю, отриманою нами в ходi виконання завдання, або чи ця iнша iнформацiя виглядає
такою, що мiстить суттєвi викривлення цiєї iншої iнформацiї. Якщо на основi проведеної нами
роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити
до нашого звiту
Директор ТОВ "АФ "Атторней Плюс " Посашкова
Сертифiкат аудитора серiї А № 001018
вiд 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2023 р.
"23" квiтня 2019 року
вул. Байди Вишневецького, 37, офiс 512
м. Черкаси, Україна, 18000

Надiя

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Iнформацiя не надається тому, що емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з
управлiння активами "IЗI
ЛАЙФ" (Пайовий венчурний
iнвестицiйний фонд "ЗЕТА"
недиверсифiкованого виду
закритого типу)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС"(
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
АВТОБУС" )

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
35379813

32904285

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

03040, Україна, - р-н,
Київ, пр-т 40-рiччя
Жовтня, 92/1

65 244 325

18036, Україна,
Черкаська обл.,
Соснiвський р-н,
мiсто Черкаси,
вулиця Рiздвяна,
будинок 292

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

80,071825

65 244 325

0

15 500 000

19,022547

15 500 000

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

80 744 325

99,094372

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
80 744 325

0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
25.02.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
114/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA 2300301007 Акція проста Бездокумент
2
81 482 25 162 964 500
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
0
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв
емiтена до/з бiржового реєстру фондової бiржi не надходили.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 664
25 202
6 852
5 763
3 365
13 854
6 208
5 421
0
0
239
164
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 664
25 202
6 852
5 763
3 365
13 854
6 208
5 421
0
0
239
164
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 664
25 202
0
0
16 664
25 202
Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби
використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до
технiчних характеристик.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтноко перiоду
становить 48986 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 60457
тис. грн.
Знос на початок звiтного перiоду становить 32322 тис.грн., на кiнець
звiтного перiоду становить 35258 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що
амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i
розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких термiнiв
експлуатацiї:
будiвлi i споруди
- 15 - 30 рокiв;
передавальнi пристрої -10 рокiв;
машини та обладнання - 5 -15 рокiв;
Станом на 31 грудня 2018, 2017 i 2016 року основних засобiв,
призначених до продажу, на балансi Товариства не було.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.1.2.2018 року 10047 тис. грн.
Первiсна вартiсть (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих
основних засобiв на 31.12.2018 року становить 124 тис. грн.
Майже всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi
з моменту їх введення в експлуатацiю, тому ступiнь їх зносу значний,
а саме по основних групах в процентному вiдношеннi вiн складає:
-будiвлi та споруди 70 %
-транспортнi засоби 32 %
-iншi 79 %

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
177 778
160 874
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
162 965
162 965
Скоригований статутний капітал
162 965
162 965
(тис.грн)
Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
Опис
схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17
листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром
статутного капiталу з метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України, зокрема п.
3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства".
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року, визначена i становить
177778 тисяч гривень, що бiльше розмiру зареєстрованого капiталу Товариства на 14813
тис.грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства"
Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
93 180

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

26.01.2007
X

93 180
0

15
X

30.01.2016
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 959

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
63 629
X
X
X
158 768
X
X
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має зобов'язання
по довгострокових банкiвських позиках в сумi 93180 тисяч
гривень, на кiнець 2017 року такi зобов'язання становили
93180 тисяч гривень., кiнець 2016 року 93180 тисяч гривень.
Термiни дiї угоди Товариства щодо залучення фiнансування
сплинули i непогашенi суми заборгованостi пiдлягали сплатi
20 червня 2017 року. Товариство не змогло домовитися щодо
змiни умов чинних угод або отримати рефiнансування i не

погасило заборгованiсть.
Товариство сплатило за користування позиковими
коштами у 2018 роцi 6523 тис. грн., а у 2017 роцi - 6577 тис
грн. Вiдсоткова ставка по залученим коштам залишилась
незмiнною.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

Основні
види
продукції
2
Автобус
"ATAMAN"
Автомобiль
вантажний

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
441 шт.
L67

4
97397,1

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
83,6

135376,1

16,2

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
451 шт.
727574,2
83,8
140 шт.

139011,4

16

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Сировина та матерiали
Агрегати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
40,9
49,7

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця
Нижнiй Вал буд. 17/8
(044) 591-04-19
482-52-15
Професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй
України" не пiдлягає лiцензуванню.
Депозитарiй, який надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства дiє на
пiдставi
Правил
Центрального
депозитарiю України, затверджених
рiшенням Наглядової ради Публiчного
акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозитарiй України"
(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092),
змiнами зареєстрованими рiшенням
№443 вiд 08.04.2014 та №903 вiд
25.06.2015р.
Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
Публічне акціонерне товариство
00039002
01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, пров. Шевченка, буд. 12
Серiя АЕ № 286518

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.10.2013
(044) 364-66-61
278 07 98
Професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
ПАТ
"Промiнвестбанк"
здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть на
пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку:
на здiйснення депозитарної дiяльностi
депозитарної установи - Лiцензiя
НКЦБФР Серiя АЕ № 286518, термiн
чинностi з 12.10.2013 необмежений;
Банк
надає
повний
спектр
депозитарних послуг
- власникам
цiнних паперiв емiтентiв.
Рiшенням НКЦПФР вiд 24.07.2015 року
№1090 була анульована лiцензiя ПАТ
"Промiнвестбанк" на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому
ринку, а саме депозитарної дiяльностi
депозитарної установи серiї АЕ
№286518 вiд 24.09.2013. Рiшення
НКЦПФР вiд 24.07.2015 року №1090
набрало чинностi 18.09.2015 року.
НКЦПФР
Рiшенням
№144
вiд
09.02.2016 року перенесла термiн
припинення дiяльностi депозитарної
установи ПАТ "Промiнвестбанк" на
29.02.2016 року i продовжила термiн
передачi документiв, баз даннях, копiй
баз
даних,
архiвiв
баз
даних
уповноваженому на зберiгання ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" до
29.08.2016 року.
Приватне акцiонерне товариство
Страхова компанiя "ВУСО"
Приватне акціонерне товариство
31650052
18000, Україна, Черкаська обл.,
Соснiвський р-н, м. Черкаси,
вул.Смiлянська, 23, оф. 401
АВ №584965
Держфiнпослуг України
24.09.2001
(0472)322-299

Факс
Вид діяльності
Опис

32-22-99
Страхування
Надання послуг з страхування №АК
2122119 вiд 29.11.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Атторней Плюс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33536326
18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.
Черкаси, вул. Байди Вишневецького,
37, офiс 512
№ 4412

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Аудиторська палата України
23.12.2010
(0472) 32-03-56
32-03-57
Аудиторська фiрма, яка надає
аудиторськi послуги емiтенту
Iнформацiя про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм
Свiдоцтво про
внесення до Реєстру аудиторських фiрм
та аудиторiв приватних пiдприємцiв вiд
23.12.2010 р. № 4412
чинне
до
24.12.2020 року
Дата i номер договору Договiр №
03/2016-А вiд 14.01.2016 р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "IНВIНТУМ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
38511128
01133, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця
Кутузова, 18/7 лiтера "Б" каб.79
серiя АЕ №286840
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку
22.04.2014
(044) 3323034
3323034
Професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Договiр №Е-16 вiд 11.11.2015 року про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах
власникiв

Договiр №235 вiд 06.11.2015 року про
обслуговування рахункiв у цiнних
паперах.
ТОВ
"IНВIНТУМ"
здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть на
пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку:
на здiйснення депозитарної дiяльностi
депозитарної установи - Лiцензiя
НКЦБФР Серiя АЕ №286840 вiд
22.04.2014,
строк дiї з 08.04.2014 необмежений,
повний спектр депозитарних послуг власникам цiнних паперiв емiтента.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
Страхова компанiя "КРЕМIНЬ"
Приватне акціонерне товариство
24559002
01021, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Iнститутська, 19Б, оф. 33
серiя СТ №124
Держфiнпослуг України
21.08.2004
(062) 345-20-83
345-06-31.
Страхування
Правила добровiльного страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ
та
Правил
добровiльно
страхування майна вiд 05.06.2006 року.
Надання послуг з страхування майна
договiр
№1000445-02-01-16
вiд
01.02.2016 року.
Приватне акцiонерне товариство
"ПРОВIДНА"
Приватне акціонерне товариство
00039002
03049, Україна, - р-н, м. Київ,
Повiтрофлотський пр., 25
серiя АВ №520914
Держфiнпослуг України

Надання

16.02.2010
(044) 492-18-18
492-18-18
Страхування
послуг
з добровiльного

страхування заставного майна договiр
страхування наземного транспорту
№06/0682134/2403/16
та
№06/0682133/2403/16 вiд 18.04.2016
року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiнерне товариство
"Українська пожежно - страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
20602681
04050, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Кирилiвська, б.40
серiя АЕ №641975
Нацiональна комiсiя , що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв у
сферi ринкiв фiнансових послуг
09.06.2015
(044) 227-21-47
227-21-47
Страхування
Постанова КМУ вiд 16.11.2002 року
№1788, Постанова КМУ вiд 03.10.1995
року №232
Договiр обов'язкового страхування
працiвникiв вiдомчої та мiсцевої
пожежної
охорони
i
членiв
добровiльних пожежних
дружин
№07/4-4624 вiд 05.10.2016 року та
Договiр обов'язкового страхування
цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання, за шкоду, яка може
бути заподiяна пожежами та аварiями
на об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi
об'єкти, господарська дiяльнiсть яких
може привести до екологiчно та
санепiдемiологiчного характеру №0949
вiд 05.10.2016 року.

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
Черкаська область, Черкаси

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

05390419

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво автотранспортних засобів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 425
Адреса, телефон: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздв'яна, буд. 292, (0472) 64-43-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

7110100000
230
29.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2 439
7 686
( 5 247 )
0
16 664
48 986
( 32 322 )
3
16
( 13 )
0
0
(0)

374
4 291
( 3 917 )
0
25 199
60 457
( 35 258 )
3
16
( 13 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

85 000
0
0
0
0

85 000
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
104 106

0
110 576

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

84 848
47 346
2 146
33 388
1 968
0
0
0

184 161
122 871
2 067
51 052
8 171
0
0
0

1125

109 249

27 007

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

107 716
0
0
0
0
38
0
6 356
0
6 356
0
0

3 595
8 114
0
0
0
106
0
2 987
0
2 987
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
308 207

0
0
0
0
0
225 970

1200

0

0

1300

412 313

336 546
На кінець
звітного
періоду
4
162 965
0
341
14
0
0
7 225
7 233
(0)
(0)
0
177 778

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

162 965
0
341
20
0
0
6 379
-8 831
(0)
(0)
0
160 874

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
93 180
0
4 794
0
0
0
0

0
0
93 180
0
5 243
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
97 974

0
0
0
0
0
0
0
98 423

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
122 109
9 165
1 838
643
2 517
6 014
0
0
0
0
0
0
13 017
153 465

0
54 373
1 959
1 200
736
2 900
342
0
0
0
0
0
0
35
60 345

1700

0

0

1800
1900

0
412 313

0
336 546

Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

867 792

645 729

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 717 687 )
(0)

( 507 597 )
(0)

2090

150 105

138 132

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
10 875

0
0
0
2 412

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 21 838 )
( 102 185 )
( 9 996 )

( 18 120 )
( 62 363 )
( 2 444 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

26 961

57 617

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

217
0
( 6 523 )
(0)
( 24 )
0

83
0
( 6 577 )
(0)
(2)
0

2290

20 631

51 121

2295
2300

(0)
-3 721

(0)
-1 903

2305

0

0

2350

16 910

49 218

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
28
0
0

0

0

-6
-6

-6
22

(0)

(0)

-6
16 904

22
49 240

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
630 338
Витрати на оплату праці
2505
55 235
Відрахування на соціальні заходи
2510
11 642
Амортизація
2515
5 451
Інші операційні витрати
2520
112 732
Разом
2550
815 398
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
81 482 250
81 482 250
0,207530

За аналогічний
період
попереднього
року
4
421 066
45 383
9 611
4 527
62 557
543 144
За аналогічний
період
попереднього
року
4
81 482 250
81 482 250
0,604030

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,207530

0,604030

2650

0,00

0,00

Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 101 500
0
0
814
0
410
4 192

741 440
0
0
617
0
7 217
1 643

3025

498

513

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
259
0
0
0
225 808

0
223
0
0
0
245 169

3100
3105
3110
3115
3116

( 994 265 )
( 44 563 )
( 11 552 )
( 28 260 )
(0)

( 561 780 )
( 35 776 )
( 9 353 )
( 29 937 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 3 946 )
(0)
(3)

( 114 230 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 224 818 )
26 074

(0)
( 243 542 )
2 204

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

2 038

184

3215
3220
3225
3230

0
0
0
21 440

0
0
0
72 960

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 11 466 )
(0)
( 34 440 )

(0)
( 237 )
(0)
( 83 960 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-22 428

(0)
-11 053

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 6 523 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 6 523 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-6 523
-2 877
6 356
-492
2 987

(0)
-6 523
-15 372
21 941
-213
6 356
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС"

Підприємство

Дата

КОДИ
02.01.2019

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
162 965
0

4
341
0

5
20
0

6
6 379
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-8 897
0

4010
4090
4095

0
0
162 965

0
0
341

0
0
20

0
0
6 379

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
160 808
0

1
65
-8 831

0
0
0

0
0
0

1
65
160 874

0

16 910

0

0

16 910

-6

0

0

0

0

-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

-6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-6
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

846

-846

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
162 965

0
341

-6
14

846
7 225

16 064
7 233

0
0

0
0

16 904
177 778
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
закiнчився 31 грудня 2018 року

за рiк, що

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є юридичною особою, створеною
вiдповiдно до законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419 (Далi по тексту " Товариство").
Дата державної реєстрацiї 14.01.1992 року.
Юридична та фактична адреса Акцiонерного Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул.
Рiздвяна, 292;
Основними видами дiяльностi Товариства є:
"
виробництво автотранспортних засобiв;
"
торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами;
"
технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 року склала 425 осiб.
Акцiонерне Товариство є публiчним акцiї, якого вiльно обертаються на поза бiржовому ринку
цiнних паперiв.
Акцiї Товариства не включенi до лiстингу ПАТ "ПФТС".19,022547
Станом на 31.12.2018 року такi акцiонери володiли акцiями Товариства:
Власник
Цiннi папери 2018рiк
Вiд загальної кiлькостi, %
Вид особи
Найменування, код ЄДРПОУ, країна
Вид Форма випуску
Форма
iснування
Номiнальна вартiсть Кiлькiсть
Загальна номiнальна вартiсть
2017
рiк 2018 рiк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Юридична Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI
ЛАЙФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого
типу),
35379813,
УКРАЇНА
Акцiї Iменнi простi Без
документарна 2,00 65244325
130488650
80,0718
80,0718
Юридична ТОВ "Український автобус",
32904285,
УКРАЇНА
Акцiї Iменнi простi Без
документарна 2,00 15500000
31000000
19,0225
19,0225
Фiзичнi особи, та юридичнi особи Неконтрольна меншiсть
Акцiї Iменнi простi Без
документарна 2,00 737925
1475850
0,9057 0,9057
Разом
81482250
162964500
100,00 100,00
2. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi за 2018 рiк, вiдповiдає полiтицi,
яку застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31
грудня 2017 р за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 сiчня 2018
року. Товариство не застосовувало достроково будь-якi iншi стандарти, роз'яснення або
поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.

2.1 Основи представлення фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представлена у складi:
Звiту про фiнансовий станом на 31 грудня 2018 року,
Звiту про сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал,
за перiод,що закiнчився на зазначену дату
Примiток до фiнансової звiтностi, опису важливих аспектiв облiкової полiтики та iнших
пояснювальних примiток, не є першою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що були розробленi Радою (Комiтетом) з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з
тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на
дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року була затверджена
керiвництвом.
Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) - це стандарти та тлумачення, виданi
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
Вони охоплюють:
а) Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi;
б) Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку;
в) Тлумачення КТМФЗ;
г) Тлумачення ПКТ
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв iсторичної вартостi, безперервностi.
Фiнансова звiтнiсть мiстить порiвняльну iнформацiю вiдносно попереднього перiоду.
Функцiональною валютою i валютою подання звiтностi є нацiональна валюта України українська гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень i всi суми заокругленi до цiлих тисяч,
крiм тих випадкiв де зазначене iнше.
Операцiї Товариства, виконанi в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом обмiну
Нацiонального банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Прибуток та збитки, якi
виникають при розрахунках по таких операцiях, а також при перерахунку грошових активiв та
пасивiв, деномiнованих в iноземних валютах, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Залишки по даних рахунках на кiнець року перерахованi за обмiнним курсом на кiнець звiтного
року.
2.2 Кроткий огляд суттєвих положень облiкової полiтики
2.2.1 Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi/короткостроковi i необоротнi/довгостроковi
У звiтi про фiнансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основi їх
класифiкацiї на оборотнi/короткостроковi й необоротнi/довгостроковi.
Актив є оборотним, якщо:
"
його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання в
рамках звичайного операцiйного циклу;
"
вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi;
"
його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду; або
"
вiн являє собою кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi обмежень на
його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
"
Усi iншi активи класифiкуються в якостi необоротнi.
"
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
"
його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
"
воно втримується в основному для цiлей торгiвлi;

"
воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;
або
"
у Товариства вiдсутнє безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як
мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Товариство класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання класифiкуються як необоротнi/довгостроковi
активи й зобов'язання.
2.2.2Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво автотранспортних засобiв. Виручка вiд
договорiв з покупцями визнається у сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке
Товариство очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю. Деякi договори з
покупцями надають покупцям право на повернення товару. В даний час Товариство визнає
виручку вiд продажу товарiв, яка оцiнюється за справедливою вартiстю
Товариство надає гарантiї на звичайний ремонт i не надає додаткових гарантiй або послуг на
обслуговування в договорах з покупцями.
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством
оцiнюється як можливе, i, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу
здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає
отриманню з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або
зборiв. Група прийшла до висновку, що вона виступає в якостi принципала за всiма укладеними
нею договорами, якi передбачають отримання виручки, оскiльки у всiх випадках вона є
основною стороною, яка прийняла на себе зобов'язання за договором, має право вiльно
вирiшувати щодо цiноутворення i також схильна до ризику знецiнення запасiв i кредитному
ризику.
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується лiнiйним
методом протягом термiну оренди i включається до складу операцiйних доходiв в звiтi фiнансовi
результати та сукупний дохiд.
2.2.3Податок на прибуток
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибутоквiдрiзняєтьсявiдприбутку, вiдображеногоу звiтiпро сукупнiдоходи
або
витрати,черезстаттiдоходiв
або
витрат,
що
пiдлягають
оподаткуванню
абовирахуваннюдляцiлей оподаткуваннявiншiперiоди, атакожвиключає статтi, якi взагалiне
пiдлягають оподаткуваннюабовирахуваннюдляцiлей оподаткування. Вiдстроченi податковi
зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно
до оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на
прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: а) тимчасових
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на
майбутнi перiоди; та в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Балансова вартiсть вiдстрочених податковихактивiвпереглядаєтьсянакiнецькожногозвiтного
перiодуiзменшується, якщоймовiрнiсть отриманнявмайбутньомуоподатковуваного прибутку,
достатньої дляповного або частковоговикористанняцихактивiв, бiльшне є високою.
Вiдстроченi податковi активи тазобов'язання з податкунаприбутокрозраховуються з
використаннямставокоподаткування(а
такожположень
податкового
законодавства),
встановлених законодавством, що набрали абопрактичнонабрали чинностiна звiтну дату, якi
iмовiрно дiятимутьу перiодреалiзацiїподатковогоактиву або погашення зобов'язання.
Оцiнкавiдстрочених
податкових
зобов'язань
iактивiввiдображає
податковiнаслiдкинамiрiвТовариства(станомназвiтну
дату)
увiдношеннiспособiв
вiдшкодуванняабопогашеннябалансової вартостi активiвтазобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи тазобов'язанняпоказуютьсяу звiтностiзгорнуто, якщоiснуєзаконне
правопровести взаємозалiкпоточнихподатковихактивiвiзобов'язань, що вiдносятьсядо податку
на прибуток, що справляється однимiтим самим податковим органом, iТовариствомає

намiрздiйснити взаємозалiк поточнихподаткових активiв i зобов'язань.
Поточний
та
вiдстрочений
податки
за
перiод.
Поточнi
та
вiдстроченiподаткивизнаютьсявприбутках i збитках, крiм випадкiв, коливонивiдносятьсядо
статей, якi безпосередньовiдносятьсядо складуiншогосукупного доходуабовласного капiталу. У
цьому
випадкувiдповiдний
податоктакожвизнаєтьсяв
iншому
сукупному
прибуткуабобезпосередньовкапiталiвiдповiдно.
2.2.4Податок на додану вартiсть
Зобов'язання з податку на додану вартiсть розраховуються по ставцi 20% при продажу на
внутрiшньому ринку i при iмпортi товарiв, робiт, послуг i 0% при експортi товарiв, робiт послуг.
У випадках коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi покупцiв створюється резерв
сумнiвних боргiв, то збиток вiд знецiнення враховує валову суму заборгованостi , включаючи
податок на додану вартiсть
2.2.5Iноземна валюта
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнi, що є функцiональною валютою.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно визнаються Товариством в функцiональнiй валютi в
перерахунку за вiдповiдними курсами на дату, коли операцiя вперше задовольняє критерiям
визнання.
Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у
функцiональну валюту за курсами на звiтну дату.
Рiзницi, що виникають при погашеннi або перерахунку монетарних статей, визнаються в
прибутку чи збитку.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються з використанням обмiнних курсiв на дати первiсних операцiй.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються з використанням обмiнних курсiв на дату визначення справедливої вартостi.
Прибуток або збиток, що виникає пiсля переведення немонетарних статей, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю, враховуються вiдповiдно до принципiв визнання прибутку або збитку
вiд змiни справедливої вартостi статтi.
2.2.6 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
Товариство класифiкує необоротнi активи та лiквiдацiйнi групи як призначенi для продажу,
якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а
не в результатi триваючого використання. Необоротнi активи та лiквiдацiйнi групи,
класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшим з двох значень балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Витрати на
продаж є додатковими витратами, що безпосередньо вiдносяться до вибуття активу (або
лiквiдацiйної групи), i не включають в себе витрати з фiнансування та витрати на податок на
прибуток.
Критерiй класифiкацiї об'єкта як утримуваного для продажу вважається дотриманою лише в
тому випадку, якщо продаж є високо ймовiрною, а актив або лiквiдацiйної групи можуть бути
негайно проданi в теперiшньому станi.
Основнi засоби i нематерiальнi активи пiсля класифiкувати їх як утримуванi для продажу не
пiдлягають амортизацiї.
Активи i зобов'язання, класифiкованi як утримуванi для продажу, подаються окремо в якостi
оборотних / короткострокових статей у звiтi про фiнансовий стан.
Припинена дiяльнiсть виключається з результатiв дiяльностi, що триває i представляється в звiтi
про прибуток або збиток окремою статтею як прибуток або збиток пiсля оподаткування вiд
припиненої дiяльностi.
2.2.7Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про
фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i

збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду,
в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного
використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного
методу.
Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких термiнiв експлуатацiї:
будiвлi i споруди
- 15 - 30 рокiв;
передавальнi пристрої -10 рокiв;
машини та обладнання - 5 -15 рокiв;
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних
засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i
визнається у складi прибуткiв i збиткiв.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї є передплатами за основнi засоби, будiвництво та введення в
експлуатацiю ще незавершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту введення
в експлуатацiю.
2.2.8 Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи мiстить воно ознаки оренди, базується на аналiзi
змiсту угоди на початку оренди. Угода є орендою або мiстить ознаки оренди, якщо виконання
угоди залежить вiд використання конкретного активу (або активiв), i право на використання
активу або активiв в результатi даної угоди переходить вiд однiєї сторони до iншої, навiть якщо
цей актив (або цi активи) не вказується (не вказуються) в угодi явно.
Оренда класифiкується на початку оренди в якостi фiнансової або операцiйної. Оренда, за якою
до Товариства переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням, класифiкується
як фiнансової оренди.
Витрати за запозиченнями, безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, який обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його
пiдготовки до використання у спосiб, визначений Товариством, капiталiзуються як частина
первiсної вартостi такого активу. Всi iншi витрати за запозиченнями вiдносяться на витрати в
тому перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати за запозиченнями включають в себе виплату
вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством в зв'язку з одержанням позик.
2.2.9Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється за первiсною вартiстю.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при її вибуттi, або в разi, якщо вона виведена
з експлуатацiї i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод у майбутньому.
Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається в
звiтi про прибуток або збиток в перiодi, в якому було припинено його визнання.
Перевiд в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли
має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi.

2.2.10Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих
операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
накопиченого збитку вiд знецiнення.
У складi нематерiальних активiв облiковуються комплекти конструкторської документацiї,
створеної в Товариствi.
Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання
нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування
амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках
вiдображається в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього
використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання
нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю
активу, включається в звiт про сукупнi доходи у момент списання.
2.2.11Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються вiдповiдно, як фiнансовi активи, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; позики виданi i дебiторська
заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Всi фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю,
збiльшеною на суму витрат безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки,
що встановлюються законодавством, або вiдповiдно до правил, прийнятих на певному ринку
(торгiвля на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли
Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцiнка
Для цiлей наступної оцiнки фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
o фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
o позики та дебiторська заборгованiсть;
o iнвестицiї, утримуванi до погашення;
o фiнансовi активи, наявнi для продажу
Позики i дебiторська заборгованiсть
Дана категорiя є найбiльш значущою для Групи. Позики i дебiторська заборгованiсть це
непохiднi фiнансовi активи з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на
активному ринку.
До цiєї категорiї, головним чином, вiдноситься торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть.
2.2.12Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, кредити та позики, кредиторська заборгованiсть класифiкуються при
первiсному визнаннi вiдповiдно, як фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток,
Всi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням (у
разi кредитiв, позик i кредиторської заборгованостi) витрат, якi безпосередньо пов'язанi з ними.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити та iншi позики, включаючи банкiвськi овердрафти.
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:
Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя "фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi.
Кредити та позики я є найбiльш значущою для Товариства. Пiсля первiсного визнання процентнi

кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки. Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються в
прибутку чи збитку при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з
використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фiнансуванню в
звiтi про прибуток або збиток.
До цiєї категорiї, головним чином, вiдносяться процентнi кредити та позики.
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або
термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим
зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови
наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення
визнання первiсного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх
балансової вартостi визнається в звiтi про прибутки або збитку.
2.2.13Запаси
Запаси - це активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.
Запасискладаються, головним чином, iзсировини та матерiалiв, якi призначенi для використання
у виробництвi готової продукцiї.
Запаси вiдображаються занайменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї
Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в
належний стан, враховуються таким чином:
o Сировина i матерiали: витрати на покупку за методом ФIФО (перше надходження - перший
видаток).
o Готова продукцiя i незавершене виробництво: прямi витрати на матерiали i оплату працi, а
також частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної виробничої потужностi, але
не включаючи витрати за кредитами.
Чиставартiсть реалiзацiї визначається як розрахункова цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi
за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i розрахункових витрат на
продаж.
2.2.14Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi
активiв. При наявностi таких ознак або якщо потрiбне проведення щорiчного тестування активу
на знецiнення, Товариство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування суми активу. Сума
очiкуваного вiдшкодування сума активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, - це найбiльша
з таких величин: справедлива вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) за
вирахуванням витрат на вибуття або цiннiсть використання активу (одиницi, яка генерує
грошовi кошти). Сума очiкуваного вiдшкодування сума визначається для окремого активу, за
винятком випадкiв, коли актив не генерує грошовi потоки, якi, в основному є незалежними вiд
надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть
активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, перевищує його / її вiдшкодування, актив
вважається знецiненим i уцiняється до суми очiкуваного вiдшкодування.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу, бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, Товариство
розраховує суму очiкуваного вiдшкодування суму активу або одиницi, яка генерує грошовi
кошти. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала
мiсце змiна в припущеннях, якi використовувалися для визначення суми очiкуваного

вiдшкодування активу з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Таке вiдновлення
вартостi визнається в звiтi про прибуток або збиток, за винятком випадкiв, коли актив
враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому випадку вiдновлення вартостi
враховується як дооцiнка.
2.2.15 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти такоштинарахунках у банках,
атакожбанкiвськi депозитизпочатковим строкомменше трьох мiсяцiв.
Строковi депозитивключаютьвсебебанкiвськi депозитизпочатковим строкомвiдтрьох мiсяцiв до
року.
Грошовi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за
функцiональнiй валютi по курсу на звiтну дату.
Рiзницi, що виникають при проведеннi розрахункiв або перерахунку грошових статей,
визнаються у звiтi про прибутки та збитки
Не грошовi статтi, якi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються
за обмiнним курсом на дату здiйснення операцiї.
2.2.16Власнi викупленi акцiї
Власнi iнструменти капiталу, викупленi органiзацiєю (власнi викупленi акцiї), визнаються за
первiсною вартiстю i вiднiмаються з власного капiталу. Прибуток або збиток, пов'язанi з
купiвлею, продажем, випуском або анулюванням власних пайових iнструментiв Товариства, в
прибутку чи збитку не визнаються. Рiзниця мiж балансовою вартiстю власних викуплених акцiй
i сумою вiдшкодування, отриманого при їх подальшому продажi, визнається в складi емiсiйного
доходу.
2.2.17 Умовнi активи та зобов'язання
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього у примiтках до
фiнансової звiтностi розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть
вiдтоку економiчних ресурсiв, для того щоби розрахуватись за зобов'язаннями i їх суму можна
розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Умовнi зобов'язання визнаються, якщо Товариство має
iснуюче зобов'язання (юридичний або обумовлений практикою), що виникло в результатi
минулої подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбен для погашення цього обов'язку, є
ймовiрним, i може бути достовiрно оцiнена суми такого зобов'язання. Iнформацiя про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не є вiддаленою, розкриваютьсяупримiтках до фiнансовоїзвiтностi.
Якщо Товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх умовних зобов'язань,
наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в
тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до
умовного зобов'язанням, вiдображається у звiтi про прибутки та збитки за вирахуванням
вiдшкодування.
Товариство використовує судження розкриття умовних зобов'язань вiдносно наявних судових
справ та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом мирного врегулювання, захисту
iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття iнших умовних зобов'язань.
Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного результату наявних претензiй або
виникнення зобов'язання, необхiднi для остаточного врегулювання фiнансових питань.
У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися
вiд планових сум. Оцiнка величини, перегляд оцiнок величин нарахованих зобов'язань може
мати iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати.
2.2.18 Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'ясненням
Товариство вперше застосувала деякi поправки до стандартiв, якi вступають в силу для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало
достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в
силу.Характер i вплив кожної поправки описанi нижче (Примiтка 4).

2.2.19Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперiшню заборгованiсть (юридичну
або конструктивну), внаслiдок минулих подiй, для погашення якої, ймовiрно, потрiбне вибуття
ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку
даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi забезпечення, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для
врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i
невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року Товариство створює
забезпечення оплати вiдпусток персоналу. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в
вiдсотках вiд фактично нарахованої заробiтної плати персоналу. В кiнцi кожного року
проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру забезпечення оплати
вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування
розмiру забезпечення оплати
вiдпусток.
2.2.20 Виплати персоналу
Товариство визнає короткостроковi виплати персоналу як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
2.2.21Пенсiйнi зобов'язання
Державний пенсiйнийпланз визначеними внесками - Товариство здiйснюєвнескивДержавний
Пенсiйний фондУкраїнивиходячи ззаробiтної плати кожного працiвника. ВитратиТоваристваза
такимивнескамивключенi до статтi"Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана сумавключається
до витраттогоперiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування
витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених
працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi.
ВитратиТоваристваза такимиплатежамивключенi до статтi "Iншi операцiйнi витрати". Дана
сумавключається до витраттогоперiоду, коли вони фактично понесенi.
2.2.22Управлiння капiталом
Випущений капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна вартiсть
випущених акцiй.
Для цiлей управлiння капiталом капiтал включає в себе випущений капiтал, акцiї iменнi простi.
додатковий капiтал, резервний капiтал, прибутки (збитки).
Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є максимiзацiя акцiонерної вартостi.
2.2.23Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту
продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд
реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на
збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю.
Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.
2.2.24 Операцiї з пов'язаними сторонами
Пов'язаними є сторони, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з них має
можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив чи здiйснювати спiльний
контроль iншої сторони при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час аналiзу
кожного випадку вiдносин, що можуть становити вiдносини мiж пов'язаними сторонами,
звертається увага на суть цих вiдносин, а не лише на їхню юридичну форму.
3. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i
визначення оцiнок i припущень, якi впливають на подання в звiтностi суми виручки, витрат,
активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про цi статтi i про умовнi зобов'язання.
Невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiнок може привести до результатiв, якi можуть

зажадати в майбутньому iстотних коригувань балансової вартостi активiв або зобов'язань, щодо
яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки.
Товариство зробило оцiнки i припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi,
?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi.
Оцiнки та припущення базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих
обставин вважаються об?рунтованими, i за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у
управлiнського персоналу Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв.
Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнка
значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань в
наступному фiнансовому роцi, включають:
строк експлуатацiї основних засобiв;
знецiнення активiв;
змiни справедливої вартостi.
4. НОВI I ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ I IНТЕРПРЕТАЦIЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Нижче наведено стандарти та роз'яснення, що є обов'язковими для застосування у рiчних
перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати"
o МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами";
o МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти";
o Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата";
o Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю";
o Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй";
o Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" разом з
МСФЗ (IFRS) 4" Страховi контракти ";
o Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" роз'яснення про те, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiй за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї;
o Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - виключення ряду короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують
МСФЗ.
Характер i вплив змiн описанi нижче:
1.
МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з покупцями" МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в
травнi 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля
цiєї дати. Це стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка застосовується щодо
виручки за договорами з покупцями.
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке
органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю.
Новий стандарт по виручцi замiняє всi iснуючi вимоги МСФЗ в частинi визнання виручки.
У квiтнi 2016 року Рада з МСБО додала до стандарту МСФЗ 15 коригування, прояснюючи деякi
вимоги, що до того моменту лишалися не повнiстю зрозумiлими.
Уточнення в стандартi стосувалися:
"
iдентифiкацiї зобов'язань до виконання за договором;
"
визначення приналежностi компанiї до так званих принципалiв (безпосереднiх
постачальникiв товарiв чи послуг) або агентiв (себто сторiн, вiдповiдальних лише за фактичну
доставку товару чи послуги покупцю);
"
лiцензування (чи повинна виручка за надання лiцензiї третiй сторонi визнаватися в
певний момент часу або впродовж певного промiжку часу).
Також Рада з МСБО надала два тимчасових звiльнення вiд вимог стандарту на перiод переходу:
"
можливiсть не переоблiковувати договори, завершенi на початок найбiльш раннього

перiоду, поданого в звiтi (актуально насамперед для пiдприємств на повнiстю ретроспективному
пiдходi);
"
можливiсть не переоблiковувати договори, до яких було внесено змiни, до початку
найбiльш раннього перiоду, поданого в звiтi, а замiсть цього вiдобразити загальний ефект усiх
модифiкацiй на цю дату.
Змiни набули чинностi 1 сiчня 2018 року.
Товариство застосовує даний стандарт i поправки до нього
Застосування нового стандарту до договорiв з покупцями, за яким продаж обладнання є єдиним
обов'язком до виконання, не має впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Товариство визнає
виручку в той момент часу, коли контроль над активом передається покупцевi, що вiдбувається,
як правило, при доставцi товарiв.
При застосуваннi МСФЗ (IFRS) 15 Товариство приймає до уваги наступне:
(i) Змiнну вiдшкодування
Деякi договори з покупцями надають покупцям право на повернення товару. В даний час
Товариство визнає виручку вiд продажу товарiв, яка оцiнюється за справедливою вартiстю
Гарантiйнi зобов'язання
Товариство надає гарантiї на звичайний ремонт i не надає додаткових гарантiй або послуг на
обслуговування в договорах з покупцями. Таким чином, Товариство визначає, що такi гарантiї є
гарантiями типу "гарантiя-вiдповiднiсть", якi облiковуються згiдно МСФЗ (IAS) 37 "Резерви,
умовнi зобов'язання i умовнi активи" у вiдповiдностi з поточною практикою Товариства.
2.
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка" та усi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини
проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя i оцiнка, знецiнення та облiк
хеджування. МСФЗ 9 визначає принципи фiнансової звiтностi щодо фiнансових активiв i
фiнансових зобов'язань, якi забезпечать надання користувачам фiнансової звiтностi доречної та
корисної iнформацiї, необхiдної для виконання ними оцiнки сум, строкiв i невизначеностi
майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарювання.
МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р.
або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання
порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином,
застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
В груднi 2017 року Мiнфiн виклав на своєму офiцiйному веб-сайтi текст Додатка В до
оновленого МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
У цьому додатку врегульовано перехiднi моменти щодо змiн у мiжнародних стандартах,
зокрема, передбачається, що МСФЗ 9 є обов'язковим до застосування з 1 сiчня 2018 року та
замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Товариство розпочало застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi у
2018 роцi
Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцiнка
?рунтується на iнформацiї, доступнiй в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш
детального аналiзу або отримання додаткової об?рунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка
стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного
впливу нових вимог на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал.
Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних
грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв.
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство вiдображала по всiх боргових цiнних паперах,
позиках та торговельнiй дебiторськiй заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або
очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн їх дiї.

Товариство застосовує спрощений пiдхiд. Товариство очiкує, що цi вимоги вплинуть на його
власний капiтал, зважаючи на незабезпеченостi позик та дебiторської заборгованостi, але воно
повинне буде провести бiльш детальний аналiз, що враховує всю об?рунтовану i пiдтверджену
iнформацiю, включаючи прогнозну, для визначення розмiрiв впливу.
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при
застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв.
Облiк хеджування не застосований до Товариства
3.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" - з 1 сiчня
2018 року набув чинностi оновлений стандарт МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi
пiдприємства", змiни до якого було внесено Радою з МСБО у груднi 2016 року в межах її
традицiйного проекту щорiчних удосконалень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (за
перiод 2014-2016 рр.).
Рада з МСБО уточнила, що вибiр оцiнки iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату через прибутки чи збитки, який може
здiйснюватися пiдприємством, що є органiзацiєю венчурного капiталу (пайовим фондом або
аналогiчною структурою, зокрема страховим фондом iнвестицiйного типу, або якщо володiння
частками здiйснюється нею саме через таку структуру), має здiйснювати окремо для кожної
iнвестицiї на дату первiсного визнання.
Цi змiни внесенi до параграфа 18 МСБО 28. Крiм того, в параграфi 36А цього стандарту
деталiзовано процедуру прийняття рiшення щодо оцiнки iнвестицiї, коли пiдприємство, що не є
iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованiй компанiї (спiльному
пiдприємствi), яке є iнвестицiйною органiзацiєю.
Роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї
Данi поправки застосовуються ретроспективно i набувають чинностi 1 сiчня 2018 р
Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш
раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт.
Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу оновленого МСФЗ (IFRS) 28 МСБО 28 "Iнвестицiї
в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". Ця оцiнка ?рунтується на iнформацiї, доступнiй в даний
час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової
об?рунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в майбутньому.
В цiлому, Товариство не очiкує значного впливу нових вимог на фiнансову звiтнiсть.
4.
Поправки до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi"Змiни до цього стандарту були доданi в груднi 2016 року як частина щорiчного
оновлення мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за перiод 2014-2016 р.р.
Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi,
оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки набувають чинностi 1 сiчня 2018 р. Данi
поправки не застосовуються до Товариства.
5.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в
категорiю"В груднi 2017 року Рада представила остаточний варiант коригувань, головна мета
яких полягала у проясненнi порядку переведення нерухомостi до iнвестицiйної категорiї або з
iнвестицiйної категорiї (параграф 57 стандарту), що має вiдбуватися "тодi i тiльки тодi, коли
вiдбувається змiна у використаннi".
Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи
нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з категорiї
iнвестицiйної нерухомостi.
У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, коли об'єкт нерухомостi
починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва
змiни характеру його використання.
Змiна намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про
змiну характеру його використання.

Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн характеру
використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя
вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно проаналiзувати
класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити
переведення нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату.
Допускається ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це
можливо без використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до
цiєї дати за умови розкриття даного факту.
Товариство застосовує данi поправки.
Оскiльки поточна дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам роз'яснення, прямо вони не
впливають облiк Товариства i не впливають на показники фiнансової звiтностi.
6.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", що стосуються класифiкацiї та
оцiнювання платежiв на основi акцiй, були внесенi у червнi 2016 року. Поправки набувають
чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати
В Поправках до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй" розглядаються три основних
аспекти:
вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками
грошовими коштами;
класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для
зобов'язань з податку, утримуваного у джерела;
облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає
класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як
операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi
перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо
всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля
цiєї дати. Товариство застосовує данi поправки.
Оскiльки поточна дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам роз'яснення, прямо вони не
впливають облiк Товариства i не впливають на показники фiнансової звiтностi.
7.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата"
Тлумачення до стандартiв МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"
та МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".
КТМФЗ 22 "Транзакцiї з iноземною валютою та облiк авансiв" було представлено в остаточному
варiантi Комiтетом iз Тлумачень МСФЗ (входить у склад Ради з МСБО) у груднi 2016 року.
Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту.
У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який
повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або його
частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що
виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку органiзацiя
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi
вчинення або отримання попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання
попередньої оплати органiзацiя повинна визначати дату операцiї для кожної виплати або
отримання попередньої оплати. Органiзацiї можуть застосовувати це роз'яснення
ретроспективно. В якостi альтернативи органiзацiя може застосовувати роз'яснення
перспективно по вiдношенню до всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери застосування
роз'яснення, спочатку визнаних на зазначену дату або пiсля неї:
(I) початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення; або

(Ii) початок попереднього звiтного перiоду, представленого в якостi порiвняльної iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення.
Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту.
Оскiльки поточна дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам роз'яснення, прямо вони не
впливають облiк Товариства i не впливають на показники фiнансової звiтностi.
Пункт 30 МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки"вимагає розкриття в звiтностi стандартiв, якi були випущенi, але ще не вступили в
силу. Такi вимоги забезпечують розкриття вiдомої iнформацiї, що дозволяє користувачам
оцiнити можливий вплив застосування цих МСФЗ на фiнансову звiтнiсть органiзацiї.
Товариство перерахувала всi стандарти i роз'яснення, якi ще не вступили в силу, головним
чином в iлюстративних цiлях. Товариство у фiнансової звiтностi за 2018 рiк не застосовувало
стандартiв та роз'яснень, якi були опублiкованi, але ще не вступили в дiю з 1 сiчня 2018 р.
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi.
1.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS)
17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди",
Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27
"Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди".
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про
оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової
оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з
низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто
Оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати
зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто "Зобов'язання з оренди"), а також актив, який надає
право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто "Актив у формi права
користування"). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по
орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни
iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв
орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в
формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS) 17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16
вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з
МСБО (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати
застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Орендар має
право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або
модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi
звiльнення.
Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу оновленого МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" Ця оцiнка
?рунтується на iнформацiї, доступнiй в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш
детального аналiзу або отримання додаткової об?рунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка
стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує впливу нових
вимог на фiнансову звiтнiсть.
2.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"

В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти", новий
всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання
визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн
замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ
(IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (тобто Страхування життя i
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно
вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим
iнструментам з умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування.
Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є
бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4
Договори страхування, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках,
МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи все доречнi
аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
o Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод
змiнної винагороди).
o Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових
договорiв
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї
дати, при цьому може вимагатись порiвняльна iнформацiя. Допускається застосування до цiєї
дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату
першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї.
Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу оновленого МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi
контракти". Ця оцiнка ?рунтується на iнформацiї, доступнiй в даний час, i може бути змiнена
внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової об?рунтованої i пiдтвердженої
iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує
впливу нових вимог на фiнансову звiтнiсть, так як даний стандарт не застосований до
Товариства.
3.
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
Документом "Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, перiод
2015-2017 рр.", випущеним в груднi 2017 року, внесено поправки до МСФЗ (IFRS) 3
"Об'єднання бiзнесу", зокрема передбачено, якщо сторона угоди про спiльну дiяльнiсть (як цей
термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльнадiяльнiсть") отримує контроль над бiзнесом, який є
спiльною дiяльнiстю (як цей термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 11), i при цьому мала права на
активи i несла вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, пов'язаними з цiєю спiльною дiяльнiстю,
безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бiзнесiв, якi здiйснюються
поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бiзнесу, здiйснюваного
поетапно, включаючи переоцiнку активiв, що ранiше були часткою участi в спiльнiйдiяльностi
способом, описаним в пунктi 42. При цьому набувач повинен переоцiнити всю наявну ранiше
частку участi в спiльнiй дiяльностi.
Органiзацiї застосовують цi поправки до об'єднання бiзнесу, для яких дата придбання або пiсля
початку першого рiчного звiтного перiоду, який починається з сiчня 2019 року або пiсля одного
року, з можливiстю дострокового застосування.
Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей
факт.
Цi поправки будуть застосовуватися щодо майбутнiх об'єднань бiзнесу Товариства
4.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Поправка "Облiк придбань часток участi в спiльнiйдiяльностi" до Мiжнародного стандарту
фiнансової звiтностi (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Коли органiзацiя набуває частку участi в спiльнiй дiяльностi, дiяльнiсть якої є бiзнесом,
як цей термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 3"Об'єднання бiзнесу", вона повинна застосувати, щодо
своєї частки, яка визначається вiдповiдно до пункту 20, всi принципи, передбаченi МСФЗ (IFRS)

3 i iншими МСФЗ для облiку об'єднання бiзнесу, якi не суперечать вказiвкам цих МСФЗ, i
розкривати iнформацiю, яка передбачена цими МСФЗ щодо угод по об'єднанню бiзнесу.
Документом "Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
перiод 2015-2017 рр.", випущеним в груднi 2017 року, до Поправки до Мiжнародного стандарту
фiнансової звiтностi (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" доданий пункт B33CA.
Органiзацiя повинна застосовувати цi змiни до угод, в рамках яких вона отримує спiльний
контроль i дата яких збiгається або настає пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду,
починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей
факт.
Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу Поправки до Мiжнародного стандарту фiнансової
звiтностi (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть". Ця оцiнка ?рунтується на iнформацiї, доступнiй в
даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової
об?рунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в майбутньому.
В цiлому, Товариство не очiкує впливу нових вимог на фiнансову звiтнiсть.
5.
МСФЗ (IAS) 12 "Прибутковий податок"
Документом "Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, перiод
2015-2017 рр.", випущеним в груднi 2017 року внесено поправки до МСБО (IAS) 12 "Податки
на прибуток"Поправки уточнюють, що Органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо
дивiдендiв, як цей термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 9"Фiнансовi iнструменти", в момент
визнання зобов'язання з виплати дивiдендiв. Податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi
пов'язанi з минулими операцiями чи подiями, якi генерували прибуток, що розподiляється, нiж з
розподiленням мiж власниками. Отже, органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо
дивiдендiв в прибутку чи збитку, iншого сукупного доходу або власного капiталу в залежностi
вiд того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї.
Органiзацiя повинна застосовувати данi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя
застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. При
першому застосуваннi цих поправок органiзацiя повинна застосовувати їх до податкових
наслiдкiв щодо дивiдендiв, визнаних на дату початку самого раннього порiвняльного перiоду
або пiсля цiєї дати.
Товариство планує застосовувати цi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з сiчня
2019 року або пiсля.
6.
Поправки "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань
за програмою" до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Змiни стосуються зокрема порядку визначення вартостi послуг минулих перiодiв або
прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань за програмою, порядок визнання i оцiнки
вартостi послуг минулих перiодiв або прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань за цiєю
програмою, коли вiдбувається змiна програми, її скорочення або повне погашення зобов'язань за
програмою
Документом випущеним в лютому 2018 року, доданi пункти 101А, 122А i 123А i внесенi змiни
в пункти 57, 99, 120, 123 , 125, 126 i 156. Органiзацiя повинна застосовувати цi змiни до змiн
програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, що сталися на дату
або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що розпочався 1 сiчня 2019 року або пiсля
цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до
бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт.
Товариство планує застосовувати цi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати.
7.
Поправки доМСБО (IAS) 23 "Витрати на позики"
Документом "Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, перiод
2015-2017 р.р.", випущеним в груднi 2017 року, внесено змiни до пункту 14 МСБО (IAS) 23 та

додано пункт 28A.
Поправки передбачають, що коли органiзацiя запозичує кошти на спiльнi цiлi i використовує їх
для отримання квалiфiкованого активу, органiзацiя повинна визначити суму витрат за
запозиченнями, дозволену для капiталiзацiї, шляхом множення ставки капiталiзацiї на суму
витрат на даний актив. Ставка капiталiзацiї визначається як середньозважене значення витрат за
запозиченнями стосовно всiх позик органiзацiї, що залишаються непогашеними протягом
перiоду. Однак органiзацiя повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за
запозиченнями стосовно позик, отриманих спецiально для придбання квалiфiкованого активу,
до завершення практично всiх робiт, необхiдних для пiдготовки цього активу до використання
за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку органiзацiя капiталiзує
протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом
цього перiоду.
Органiзацiя повинна застосовувати цi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує
данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт.
Товариство планує застосовувати цi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з сiчня
2019 року або пiсля цiєї дати.
8.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на
прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть
податкових трактувань. Може iснувати неяснiсть щодо того, як податкове законодавство
застосовується до конкретних операцiй або обставинам. Прийнятнiсть конкретного тлумачення
норм податкового законодавства може бути невiдома доти, поки вiдповiдний податковий орган
або суд не прийме рiшення в майбутньому. Отже, оспорювання або перевiрка податковим
органом конкретного тлумачення норм податкового законодавства може вплинути на облiк
органiзацiєю поточних або вiдкладених податкових активiв або зобов'язань., що впливає на
застосування МСБО (IAS) 12"Податки на прибуток". Роз'яснення не застосовується до податкiв
або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих
вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими
трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання:
o розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
o допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими
органами;
o як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;
o як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин.
Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначене податкове трактування окремо
або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями.
Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат
розгляду невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi звiльнення при переходi.
Товариство буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу.
5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
5.1ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Дохiд вiд реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018, 2017 та 2016 рокiв становить:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2018рiк
за 2017 рiк за 2016 рiк
1
2
3
4
Пов'язаним сторонам
-

Iншим покупцям
Разом 867792

867792
645729

645729
423673

423673

5.2 СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ та ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Собiвартiсть реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018, 2017 та 2016 рокiв:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2018 рiк за 2017 рiк за 2016рiк
1
2
3
4
Собiвартiсть готової продукцiї
717687
502754
330152
Собiвартiсть товарiв
4843 Разом 717687
507597
330152
Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2018
рiк за 2017 рiк за 2016 рiк
1
2
3
4
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв
630338
421066
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
55235 45383 23981
Вiдрахування на соцiальнi заходи 11642 9611 5128
Амортизацiя 5451 4527 5498
Iншi витрати 112732
62557 43614
Разом 815398
543144
316157
5.3 IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники Доходи 2018 рiк
Витрати
2018 рiк
Доходи 2017рiк
Витрати
2017 рiк
Доходи
2016 рiк
Витрати
2016рiк
1
2
3
4
5
6
7
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 216
197
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
6084
1946
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi
3780 4369
Визнанi штрафи, пенi, неустойки
3
2
Утримання об'єктiв соцiально культурного призначення
65
Iншi операцiйнi доходи/(витрати) 795
604
606
365
417
В тому числi вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
Разом 10875 9996 2412 2444 4490 7610

237936

121
5020
227
10
893
-

-

-

-

1382

1332

2583

661

1369

4696

-

84

-

-

-

5.4 АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018, 2017 та 2016рокiв становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2018 рiк за 2017 рiк за
2016 рiк
1
2
3
4

Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 15047 13447 7203
Амортизацiя (знос) необоротних активiв 153
89
Витрати на утримання i ремонт необоротних активiв
Витрати на зв'язок 112
98
99
Витрати на виплату пiльгових пенсiй
302
276
Витрати на сплату податкiв 651
656
615
Витрати сертифiкацiю
348
219
111
Страхування майна, цивiльної вiдповiдальностi 5
Юридичнi, iнформацiйнi, консультацiйнi послуги
Iншi адмiнiстративнi витрати
4825 2991 2107
Разом 21838 18120 10809

95
253

241

216

19
98

74

270
5
142

5.5 ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на реалiзацiю та збут за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018, 2017 та 2016
рокiв становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2018 рiк за 2017 рiк за
2016 рiк
1
2
3
Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 1185 879
391
Витрати на гарантiйний ремонт 1392 261
125
Комiсiйнi винагороди продавцям 62881 19676 4024
Витрати на оплату послуг по договору комiсiї
0
Витрати на страхування
34282 40915 42841
Iншi витрати 2445 632
350
Разом 102185
62363 47731
5.6 ФIНАНСОВI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники 2018 рiк
2017 рiк
2016рiк
Доходи
Витрати
Доходи
Витрати
Доходи
1
2
3
4
5
6
7
Проценти i комiсiї по акредитивах
Страхування майна в заставi
54
38
Нарахованi проценти на кредит
6523 6523 6275
Разом
6523 6577 6313

Витрати

5.7 IНШI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2018, 2017 та 2016
рокiв становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2018 рiк За 2017 рiк За
2016 рiк
1
2
3
4
Доходи вiд безоплатно одержаних активiв
214
Iншi (доходи) 3
83
210
Iншi витрати
(24) (2)
(1)
Надзвичайнi витратиРазом 193
81
209
5.8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом

ставка податку на прибуток знижувалась з 25% до 18% у 2014 - 2018 роках.
З 2015 року податок на прибуток визначається на пiдставi фiнансового результату за даними
бухгалтерського облiку, скоригованого на податковi рiзницi. Сума вiдстроченого податку
розрахована на основi ставки, яка дiяла в перiод в якому виник вiдстрочений податок. Основнi
компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня
2018, 2017, 2016 рокiв, були представленi таким чином:
Таблиця, тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Залишок на
31 грудня 2018
року Залишок на
31 грудня 2017року Залишок на
31 грудня 2016 року
1
2
3
4
Вiдстроченi податковi активи, в тому числi:
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам
ВПА, нарахованi на резерв сумнiвних боргiв ВПА, нарахованi на збитки в податковому облiку за 2014 рiк
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:
ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв 0
65
1
ВПЗ, нарахованi на вартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї, вироблених до
01 квiтня 2011 року Разом ВПА та ВПЗ 0
65
1
5.9 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби Товариства представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар
1
2
3
4
5
6
7

Машини
та
обладнання
Iншi основнi засоби Разом

Станом на 31 грудня 2017 р. Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
9109 596
37
49002
в т. ч. iнвестицiйна нерухомiсть 16
16
Придбано основних засобiв 137
11417 1720
13274
Вибуло
217
1462
1679
Iншi змiни за рiк
-125
1
-124
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2018 року
22506 27966 9367 597
37
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
15514 13526 2901
32335
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1229 866
1216 76
В т. ч. амортизацiйнi вiдрахування iнвестицiйної нерухомостi 13
13
Вибуло
156
172
328
Iншi змiни в амортизацiї
-124 1
-123
Амортизацiя станом на 31.12.2018 року 16743 14112 3946 459
11
35271
Балансова вартiсть станом на 31.12.2018 року 5763 13854 5421 138
26
25202
Станом на 31 грудня 2017 року
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2016 року

22129 14716 5175

380

37

22369 16891

60473
383
11
3387

42437

Придбано основних засобiв 108
661
3934 126
Вибуло
27
27
Iншi змiни за рiк
132
1541 90
Первiсна вартiсть станом на кiнець 31.12.2017 року
Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2016 року
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1142
Вибуло
24
24
Iншi змiни в амортизацiї
130
983
86
Амортизацiя станом на 31.12.2017 року 15514 13526
Балансова вартiсть станом на 31.12.2016 року 6855
6208 213
26
16667
Станом на 31 грудня 2016 року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року

4829
1763
22369 16891 9109
14242 11814 2543
753
358
86
2901
3365

1199
383

11

22086 14592 3922

596
211
1

1108 822
0
0
11814 2543
7887 2902

283

39

-321
211
2632

10
169

49002
28820

37

40907

172

10

32335

270

Придбано основних засобiв 168
311
1795 110
2384
Вибуло
531
531
Iншi змiни за рiк
-125 -187 -11
-323
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
22129
14716 5175
380
37
42437
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
13259 11177 2271
26889
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
Вибуло
0
Iншi змiни в амортизацiї
-125 -185 -11
Амортизацiя станом на 31.12.2016 року 14242
Балансова вартiсть станом на 31.12.2016 року

37
10
2340

2252
28820
27
13617

Станом на 31 грудня 2018, 2017 i 2016
року основних засобiв, призначених до продажу, на балансi Товариства не було.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.1.2.2018 року - 10047 тис. грн.
Первiсна вартiсть (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв
31.12.2018 року становить 124 тис. грн.
5.10 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Таблиця, тис. грн.
Показники Iншi нематерiальнi активи
2018 рiк
2017 рiк
2016рiк
1
2
3
4
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
7686
Придбано
606
1600
Вибуло
Iншi змiни за рiк
-3395 2607 -3881
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
4291
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
2064 2187
Iншi змiни в амортизацiї
-3394 2595 -3881
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 3917 5247

4473

6754

7686
5247
3246

4473
465

465

1100

на

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду

374

2439

4473

5.11 ЗАПАСИ
Запаси Товариства у фiнансовiй звiтностi представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники На 31 грудня 2018 року
На 31 грудня 2017року
На 31 грудня 2016 року
1
2
3
4
Сировина i матерiали
14787 11746 7864
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
100994
30464 19125
Паливо
374
191
202
Тара i тарнi матерiали
15
15
15
Будiвельнi матерiали
55
44
56
Запаснi частини
6262 4417 5596
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 385
469
1932
Незавершене виробництво 2067 2146 1474
Готова продукцiя
51052 33388 53364
Товари
8170 1968 6888
Разом 184161
84848 96516
В 2018, 2017, 2016 роках Товариство не проводило уцiнки або дооцiнки запасiв до чистої
вартостi реалiзацiї.
5.12 ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
На кiнець 2017- 2016 рокiв торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть була представленi
таким чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники На 31 грудня 2018року
На 31 грудня 2017 року
На 31 грудня 2016 року
1
2
3
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 27007 109249
83638
Iнша дебiторська заборгованiсть 106
38
13
Разом 27113 109287
83651
5.13 ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ НЕТТО
Станом на 31 грудня 2018 року, 2017 року та 2016 року передплати та iншi оборотнi активи були
представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2018
року 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
1
2
2
3
Аванси постачальникам
3595 107716
28700
Iншi оборотнi активи
Разом 3595 107716
28700
Передплати, зробленi третiм сторонам,
комплектуючi, матерiали та енергоносiї.

переважно являють собою передплати, зробленi за

5.14 ПОТОЧНI ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО РОЗРАХУНКАХ З
БЮДЖЕТОМ
Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання Товариства по розрахунках з бюджетом
представленi наступним чином:

Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
1
2
3
4
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч.:
Податок на додану вартiсть 8114 323
Податок на прибуток
Мiсцевi податки та збори
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом , в т. ч. 1959
Податок з доходiв фiзичних осiб 629
565
322
Податок на додану вартiсть
6606 Податок на прибуток
1200 1838 Акцизний збiр
20
50
45
Екологiчний податок
6
5
3
Рентна плата за спецiальне використання води
2
2
Плата за землю
52
52
49
Вiйськовий збiр
52
47
27
Iншi податки

323

9165

448

5.15 ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Грошовi кошти представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники На
31 грудня 2018 року На
31 грудня 2017 року На
31 грудня 2016 року
1
2
3
4
Готiвка
Поточний рахунок у банку ( у нацiональнiй валютi) 2028 269
21762
Депозитний рахунок ( у нацiональнiй валютi)
0
0179Поточний рахунок у банку (в iноземнiй валютi) 179
Iншi рахунки в банках
780
6087
Разом 2987 6356 21941
5.16 ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2018 року, 2017 року, 2016 року зареєстрований капiтал
Товариства становить
162 964 500 грн., подiлений на 81 482 250 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 2,00 грн. кожна. Зареєстрований капiтал сплачений повнiстю.
5.17 ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має зобов'язання по довгострокових банкiвських
позиках в сумi 93180 тисяч гривень, на кiнець 2017 року такi зобов'язання становили 93180
тисяч гривень., кiнець 2016 року 93180 тисяч гривень.
Термiни дiї угоди Товариства щодо залучення фiнансування сплинули i непогашенi суми
заборгованостi пiдлягали сплатi 20 червня 2017 року. Товариство не змогло домовитися щодо
змiни умов чинних угод або отримати рефiнансування i не погасило заборгованiсть.
Товариство сплатило за користування позиковими коштами у 2018 роцi 6523 тис. грн., а
у 2017 роцi - 6577 тис грн. Вiдсоткова ставка по залученим коштам залишилась незмiнною.
5.18. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ I РЕЗЕРВИ
Залишок забезпечення на оплату вiдпусток персоналу на початок 2018 року становив 4794 тис.
грн., на кiнець року - 5243 тис. грн.

Iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в
ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин
та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
На думку Управлiнського персоналу Товариства, резерв сумнiвних боргiв на сьогоднiшнiй день
не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
5.19 ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2018, 2017 та 2016 рокiв передплати отриманi та iншi короткостроковi
зобов'язання становили:
Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016
року
1
2
3
4
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги
54373 122109
92336
Одержанi аванси
342
6014 7726
Iнша кредиторська заборгованiсть 35
13018 24018
Разом 54750 141141
124080
5.20 IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв представлена в розрiзi збуту
продукцiї Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, 2017 року та 31 грудня
2016року.
Таблиця, тис. грн.
Показник
2018 рiк
2017 рiк
Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi статтi Разом Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд реалiзацiї 867792
867792
645729
645729
Iншi операцiйнi доходи
10875
2412 2412
Iншi доходи
217
83
83
Доходи вiд поточного податку на прибуток
Усього доходiв пiдприємства
867792
11092
878884
645729
2495 648224
Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (717687)
(717687)
(507597)
(507597)
Валовий прибуток сегментiв
150105
11092 161197
138132
2495
140627
Адмiнiстративнi витрати (21838)
(21838)
(18120)
(18120)
Витрати на збут
(102185)
(102185)
(62363)
(62363)
Нерозподiленi витрати
(9996) (9996) (2444) (2444)
Фiнансовий результат
26082 1096 27178 57649 51
57700
Фiнансовi витрати (6523)
(6523) (6577)
(6577)
Iншi витрати
(24) (24) (2)
(2)
Витрати з поточного податку на прибуток
(3721)
(3721) (1903) (1903)

Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
16910 49169 49
49218

15838 1072

Таблиця, тис. грн.
Показник
2017 рiк
2016 рiк
Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд реалiзацiї 645729
645729
423673
423673
Iншi операцiйнi доходи
2412 2412 4490 4490
Iншi доходи 83
83
210
210
Доходи вiд поточного податку на прибуток
1
1
Усього доходiв пiдприємства
645729
2495 648224
423673
4701
428374
Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (507597)
(507597)
(330152)
(330152)
Валовий прибуток сегментiв
138132
2495
140627
93521 4701 98222
Адмiнiстративнi витрати (18120)
(18120)
(10809)
(10809)
Витрати на збут
(62363)
(62363)
(47731)
(47731)
Нерозподiленi витрати
(2444) (2444) (7610) (7610)
Прибуток до оподаткування
57649 51
57700 34981 (2909) 32072
Фiнансовi витрати (6577)
(6577) (6313)
(6313)
Iншi витрати (2)
(2)
(1)
(1)
Витрати з поточного податку на прибуток
(1903)
(1903) Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
49169 49
49218 28668 (2910) 25758
До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську
заборгованiсть за поставлену продукцiю. Iншi активи, зобов'язання, доходи i витрати, а також
податок на прибуток контролюються Товариством в цiлому.
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРОПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами належать:
o пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем,
або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
o асоцiйованi компанiї;
o спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
o члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
o близькi родичi особи, зазначеної вище;
o компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
вiдсоток голосiв у Товариствi;
Пов'язаними сторонами iз АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є фiзичнi особи, якi мають суттєвий
вплив та юридична особа акцiонер, який має контрольний пакет акцiй - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАЙФ" (Пайовий
венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу), 35379813,
УКРАЇНА
Господарських операцiй iз акцiонером Товариство в 2018,2017, 2016роках не проводило.
На балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери Пайового венчурного

iнвестицiйного фонду "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу, придбанi у 2011 роцi.
Провiдний управлiнський персонал - особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними за
планування, управлiння i контроль над дiяльнiстю пiдприємства, прямо або побiчно. З метою
пiдготовки фiнансової звiтностi за 2018 рiк до провiдного управлiнського персоналу вiднесенi:
члени Наглядової ради та члени Правлiння Товариства
Винагорода членам Наглядової ради в 2018 роцi не виплачувалась, як i в попереднi звiтнi
перiоди.
Винагорода членам Правлiння включена до витрат на оплату працi i складається з
короткострокової винагороди, представленої заробiтною платою, одноразовими премiями та
iншими короткостроковими виплатами.
Загальна сума винагороди, виплачена членам Правлiнню за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року становить 2413,7 тис. грн.; в 2017 роцi членам правлiння виплачено 2376,1 тис. грн.; в
2016 роцi -1161,00 тис грн.
Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi.
7. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ i УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Операцiйне середовище
Незважаючи на те, щоекономiкаУкраїнивизнанаринковою, вонапродовжує демонструватидеякi
особливостi, притаманнiперехiднiй економiцi. СтабiльнiстьекономiкиУкраїнивзначнiй мiрi
залежатимевiдполiтикитадiй
уряду,
спрямованих
на
реформуванняадмiнiстративноїтаправовоїсистем,
атакожекономiкивцiлому.
Внаслiдок
цьогодiяльностiвУкраїнiвластивiризики, якихне iснуєвумовахбiльшрозвиненихринкiв.
Iснує
невизначенiсть
щодоможливостiдоступу
до
джерелкапiталу,
атакожвартостiкапiталудляТовариства таїїконтрагентiв, щоможевплинути на фiнансовий стан,
результатидiяльностiтаекономiчнi перспективиТовариства.
Управлiнський
персоналвважає,
щовiнвживає
всiнеобхiднi
заходидлязабезпечення
стiйкостiбiзнесуТовариства
втеперiшнiх
умовах.
Однак,
несподiванiпогiршеннявекономiцiможутьнегативно
впливатинарезультатидiяльностiТоваристваiфiнансове
становище.
Ефекттакогопотенцiйнонегативного впливуне можебути достовiрно оцiнений на дату складання
фiнансових звiтiв.
Судовi процедури.
В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї. На кiнець 2018
року Товариство не приймає участь у судових справах, не пред'являло третiм особам та не
одержувало вiд них претензiй. Виходячи з власної оцiнки та внутрiшнiх професiйних
консультацiй, управлiнський персонал Товариства вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не
нарахованих збиткiв у результатi судових позовiв. Таким чином, у цiй фiнансовiй звiтностi
вiдповiдний резерв не створювався.
Податкове законодавство.
Податкове законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi
мiсцевi та центральнi
фiскальнi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього
законодавства управлiнським персоналом Товариства у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та
операцiями в рамках цiєї дiяльностi. У результатi можуть бути нарахованi суми податкiв,
штрафiв та пенi.
Управлiнський персонал Товариства вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є
правильним, так що позицiя Товариства в податкових, валютних та митних питаннях не
змiниться.
Управлiння ризиками
Управлiння ризиками є важливим елементом дiяльностi Товариства.
Управлiнський персонал Товариства докладає зусиль для своєчасної iдентифiкацiї i правильної
оцiнки рiвня ризиками, з метою ефективного управлiння ними iз метою обмеження їх

негативного впливу та мiнiмiзацiї обсягiв фiнансових втрат
Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають в себе кредитний ризик, ризик
лiквiдностi, валютний ризик, iнфляцiйний ризик
Опис полiтики управлiння зазначеними ризиками Товариства наведене нижче.
Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однiєї стороною по фiнансовому
iнструменту й, внаслiдок цього, виникнення в iншої сторони фiнансового збитку.
Товариство постiйно проводить монiторинг стану дебiторської заборгованостi, укладає угоди з
вiдомими та фiнансово стабiльними контрагентами.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi
зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями.
Товариство здiйснює контроль шляхом планування поточної дiяльностi, аналiзу термiну
платежiв, руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту
коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.
Товариство не хеджує свої валютнi ризики.
Оскiльки пiдприємство практично не може впливати на зовнiшнi ризики, то основну увагу
Товариство придiляє внутрiшнiм механiзмам нейтралiзацiї ризикiв, до яких належать:
? диверсифiкацiя, що є процесом розподiлу iнвестованих коштiв мiж рiзними об'єктами
вкладення капiталу, безпосередньо не пов'язаними мiж собою.
? лiмiтування - це встановлення лiмiту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту тощо.
Лiмiтування застосовують для зниження фiнансового ризику в кредитнiй та iнвестицiйнiй
дiяльностi пiдприємства;
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в майбутньому
i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових
i власних коштiв. Управлiнський персонал Товариства регулярно переглядає структуру капiталу
Товариства.
8. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля звiтної дати не вiдбувалось подiй, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан
Товариства на звiтну дату:
"
коригуючих подiй, якi потребують вiдображення у фiнансовiй звiтностi та
"
суттєвих подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, i
потребують вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi.
Голова правлiння
Головний бухгалтер

В.Г. Раабе
Н.П.Коваленко

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Атторней Плюс"
33536326
вул. Байди Вишневецького, 37, офiс
512 м. Черкаси, Україна, 18000
4412
номер: 0643, дата: 01.12.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
номер: 02/2019-А, дата: 02.01.2019
дата початку: 02.01.2019, дата
закінчення: 25.02.2019
25.02.2019
64 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ за
МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI та ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ
АУДИТОРIВ
31 грудня 2018 року
2019
ЗМIСТ
Звiт незалежних аудиторiв :::::::::::................................................................
Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2018року:::::::::::..........................
Звiт про сукупний дохiд за 2018 рiк :::::::::::::::::::::::
7
Звiт про рух грошових коштiв за 2018рiк::::::::::::::::.::::.
8
Звiт про власний капiтал за 2018 рiк ::::::::::::::::::::::... 9
Звiт про власний капiтал за 2017 рiк ::::::::::::::::::::::... 10
Примiтки до фiнансової звiтностi ::::::::::::::::::........................ 12

3
6

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ
АКЦIОНЕРАМ, НАГЛЯДОВIЙ РАДI, ПРАВЛIННЮ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" (Товариство), що додається, яка складається зi звiту про фiнансовий стан на 31
грудня 2018 року та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про
рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком неповного розкриття iнформацiї, описаного в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"на 31 грудня 2018 року та її фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Як зазначено в Примiтцi 22, термiни дiї угодиТовариства щодо залучення фiнансування
сплинули i непогашенi суми заборгованостi пiдлягали сплатi 20червня2017 року. Товариство
не змогло домовитися щодо змiни умов чинних угод або отримати рефiнансування i не
погасило заборгованiсть.Ця ситуацiя свiдчить, що iснує невизначенiсть, яка може поставити
пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Фiнансова звiтнiсть не розкриває належним чином iнформацiю про це питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
IНФОРМАЦIЯ, ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО
НЕЇ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається iз Звiру про управлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", але не є фiнансовою
звiтнiстю та нашим звiтом аудитора до неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєвi викривлення цiєї iншої iнформацiї.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв,
якi потрiбно було б включити до нашого звiту
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
складання фiнансової звiтностi Товариства.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями є отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти у цiлому не мiстять
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Достатня впевненiсть є високим
рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, виконаний вiдповiдно до МСА, завжди
iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi з
iншими викривленнями, вони, можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, нами було застосовано професiйне судження та
ми дотримувались професiйного скептицизму протягом усього аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання
їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
вищий, нiж ризик невиявлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, якi мають значення для аудиту, з
метою розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, але не з метою
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, та на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
призвести до того, що Товариство втратить здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi;
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми спiлкувались з тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, щодо, серед iншого,
запланованого обсягу та термiнiв проведення аудиту, а також про суттєвi аудиторськi
результати, в тому числi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.
Директор ТОВ "АФ "Атторней Плюс "
Посашкова Надiя
Сертифiкат аудитора серiї А № 001018
вiд 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2023 р.
вул. Байди Вишневецького, 37, офiс 512 м. Черкаси, Україна, 18000
"25" лютого 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Голова Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" Раабе Вiталiй Германович, який здiйснює
управлiнськi функцiї та пiдписую рiчну iнформацiю емiтента заявляю, що, наскiльки це менi
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно iз дiючим законодавством України, мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

1
30.04.2018
26.12.2018
27.04.2018
08.11.2018
19.11.2018
22.11.2018
26.12.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
30.03.2018
23.11.2018
01.05.2018
09.11.2018
20.11.2018
23.11.2018
27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного
товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на
придбання акцій цього товариства
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

