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Титульний аркуш 
 

06.09.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 944/100 

(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 або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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): Рішення наглядової ради емітента від 06.09.2022, 

Наглядової ради 

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 

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення):  

9. 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 

подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, 

якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://www.bus.ck.ua/ 07.09.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників 

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

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 X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, 

типу та/або класу належних їм акцій X 

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) X 

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 X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  
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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 такого емітента X 

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 X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

26. Інформація про 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 X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

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  
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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. 

Дата вчинення Дата розмiщення Адреса змiст 

20.09.2021 21.09.2021 http://bus.ck.ua/special_info.html На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в 

перелiку акцiонерiв, емiтенту стало вiдомо про збiльшення частки, якому належать голосуючi акцiї, а саме: 

внаслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи  Ворушилiна  Сергiя Костянтиновича став бiльшим 

порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 

набуття становив 6,736671 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 6,968102 %.  Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до 

статутного капiталу) становив 6,715773 %. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутого 

капiталу) становить 6,946498 %. Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) 

вiдбулось набуття пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а 

також iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через 

яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями. 

01.12.2021 02.12.2021 http://bus.ck.ua/special_info.html На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в 

перелiку акцiонерiв, емiтенту стало вiдомо про зменьшення частки, якому належать голосуючi акцiї, а саме: 

внаслiдок  вiдчудження, розмiр частки власника фiзичної особи  Коваленко Вiктора Миколайовича став 

меньшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 

до вiдчудження становив 9,265821%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

вiдчудження (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 5,416743 %.  Розмiр частки акцiонера до 

вiдчудження (у вiдсотках до статутного капiталу) становив  9,265821%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у 

вiдсотках до статутого капiталу) становить 5,399949 %. Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або 

опосередковано) вiдбулось вiдчудження пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було 

досягнуто або перетнуто, а також iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними 

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями. 

01.12.2021 02.12.2021 http://bus.ck.ua/special_info.html На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в 

перелiку акцiонерiв, емiтенту стало вiдомо про збiльшення частки, якому належать голосуючi акцiї, а саме: 

внаслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи  Ворушилiна  Сергiя Костянтиновича став бiльшим 

порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
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набуття становив 6,946498 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 8,275506 %.  Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до 

статутного капiталу) становив  6,946498  %. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутого 

капiталу) становить 8,249849 %. Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) 

вiдбулось набуття пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а 

також iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через 

яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями. 

01.12.2021 02.12.2021 http://bus.ck.ua/special_info.html На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в 

перелiку акцiонерiв, емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: 

внаслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи  Свешнiкової Свiтлани Миколаївни став бiльшим 

порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 

набуття становив 0,00 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 5,416743 %.  Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до 

статутного капiталу) становив  0,00  %. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутого капiталу) 

становить 5,399949 %. Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось 

набуття пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також 

iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких 

особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями. 

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. 

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. 
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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.  

10. Банки, що обслуговують емiтента 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй 

валютi 

 Черкаська Регiональна Дирекцiя АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК", МФО 380582 

2) IBAN 

 UA423805820000026006020306007 

3) поточний рахунок 

 UA423805820000026006020306007 

4) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй 

валютi 

 Черкаська Регiональна Дирекцiя АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК", МФО 380582 

5) IBAN 

 UA 4238058200000260060220306007/840 

6) поточний рахунок 

 UA 4238058200000260060220306007/840 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй 

валютi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

2) IBAN 

 UA883052990000026004041609544 

3) поточний рахунок 

        UA883052990000026004041609544 

4) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй 

валютi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

5) IBAN 

UA233052990000026008001616023/ 978 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй 

валютi 

АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 

2) IBAN 

 UA933204780000026006924892721 

3) поточний рахунок 

 UA933204780000026006924892721  

Дата вчинення дiї - 02.04.2021 рiк, Вiдомостi про прийняття рiшення про попередне надання згоди на вчинення 

значних правочинiв.  Дата розмiщення на сайтi - 02.04.2021 рiк. (http://bus.ck.ua/download/special_info.html). 

Дата вчинення - 20.09.2021 рiк, Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Дата розмiщення на сайтi - 21.09.2021 

року (http://bus.ck.ua/special_info.html). 
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Дата вчинення - 01.12.2021 рiк, Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Дата розмiщення на сайтi - 02.12.2021 

року (http://bus.ck.ua/special_info.html). 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

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) 

 400 

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 

 Черкаська Регiональна Дирекцiя АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 

МФО 380582 

2) IBAN 

 UA423805820000026006020306007 

3) поточний рахунок 

 UA423805820000026006020306007 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  

 Черкаська Регiональна Дирекцiя АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 

МФО 380582 

5) IBAN 

 UA 4238058200000260060220306007/840 

6) поточний рахунок 

 UA 4238058200000260060220306007/840 

 

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, Оболонський р-н, м. Київ, вул.. Сiрецька, будинок 9, корпус 1-Ф 

3) Опис 

 Код ЄДРПОУ ВП: 40595427 

29.10 Виробництво автотранспортних засобiв. 

29 сiчня   2021 року лiквiдацiя 

XI. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" знаходиться в пiвденнiй промисловiй зонi м. Черкас i займає територiю площею 5,72 га 

(57 232кв.м.), вартiсть землi 20 976 100,32 грн. Земельна дiлянка належить до категорiї земель промисловостi, транспорту 

зв'язку, енергетики, оборони та iншого призначення, та надана на умовах оренди строком на 49 рокiв. Мiсцезнаходження 

земельної дiлянки дозволяє максимально використати iнфраструктуру мiста з використанням iснуючих мереж 

електропостачання, водопостачання, газопостачання. 

Товариство створене з метою одержання прибутку вiд господарської дiяльностi в iнтересах акцiонерiв. Метою дiяльностi є 

отримання прибутку вiд здiйснення виробничо-господарської, комерцiйної та iншої дiяльностi товариства, на пiдставi 

задоволення суспiльних потреб в товарах та послугах, що визначенi предметом дiяльностi, а також задоволення 

соцiально-економiчної зацiкавленостi акцiонерiв та членiв трудового колективу. В основi стратегiї пiдприємства закладенi 

три головнi складовi: виробнича, маркетингова (комерцiйна) та реалiзацiя програми з модернiзацiї та оновлення 

виробництва. Основою виробничої стратегiї пiдприємства є забезпечення стабiльної роботи цехiв по виробництву 

продукцiї, модернiзацiя i реконструкцiя обладнання, розширення, нарощування виробничих потужностей, проведення 
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жорсткої полiтики енергозбереження. 

Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є : 

- збiльшення оподаткування,  

- зрiст iнфляцiї,  

Iстотними  факторами, якi можуть позитивно  вплинути на дiяльнiсть емiтента є: 

- стабiлiзацiя  курсу iноземної валюти до гривнi,  

- зменшення кредитних ставок, 

- зменшення цiн на енергоносiї та встановлення пiльгових цiн на енергоносiї,  

- iстотне розширення ринку збуту,  

- стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi вцiлому,  

- можливiсть отримання вiдстрочення платежiв. 

Основними видами дiяльностi пiдприємства є: 

- виробництво автотранспортних засобiв (код 29.10); 

- торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами (код 45.11); 

- технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв (45.20).  

На даний момент пiдприємство в основному зосередило зусилля на виробництвi автобусiв торгової марки "ATAMAN", 

крупно вузловому складанню вантажних автомобiлiв марки "ISUZU", та їх реалiзацiї. Вказанi види дiяльностi вiдносяться 

до машинобудiвної галузi промисловостi, категорiї транспортного машинобудування, сегменту автомобiлебудування. 

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 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2021 рiк облiкового складу 400  (осiб), середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 3 (особа), чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на 

умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 8 (осiб), фонд оплати працi 66 448,8 тис. грн. Крiм того, зазначаються факти 

змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - зменьшення на 20 %  з 

причини пiдвищення заробiтної плати (оклади , тарифи) згiдно чинного законодавства України. 

Протягом 2021 року на пiдприємствi проведено комплекснi заходи по органiзацiї здорових та безпечних умов працi.  За 

результатами повторної перевiрки по  охоронi працi по виконанню приписiв по охоронi працi, яка була проведена  

iнспекторами Управлiння Держпрацi в квiтнi 2021 року, вiдзначенi позитивнi результати роботи колективу пiдприємства 

по забезпеченню нормативних вимог до безпечної роботи на всiх робочих мiсцях пiдприємства. 

Всi працiвники, якi мають право на додатковi платежi, переваги i безкоштовне отримання молока отримували їх в 

повному обсязi. Витирати на охорону працi  в 2021 роцi склали 266 тис.192 грн., у тому числi: 

- забезпечення працiвникiв засобами особистого захисту,  спецодягом i спецвзуттям - 1,327 млн. грн.;  

- на безкоштовне отримання молока - 461,4 тис. грн. 

Регулярно проводились, вiдповiдно до розроблених на пiдприємствi Положення i Програми навчання, навчання i 

перевiрка знань працiвникiв, якi виконують роботи з пiдвищеною небезпекою, а також з посадовими особами, якi несуть 

вiдповiдальнiсть за безпеку проведення робiт з пiдвищеною небезпекою,  на що було витрачено - 99,1 тис. грн. 

На проведення атестацiї робочих мiсць працiвникiв було витрачено 78,328 тис. грн. Пiдприємству також був продовжений 

термiн дiї лiцензiї на право використання пального, на що витрачено 711 грн..  

Для пiдтримки екологiчної безпеки пiдприємства було  витрачено 413,315  тис. грн. а саме: 

- аудит екологiчного менеджменту згiдно мiжнародного екологiчного стандарту ISO 14001:2015,  413,315  тис. 

грн.  

- на проведення навчання аудиторiв пiдприємства екологiчному стандарту  26,0 тис. грн.; 

- утилiзацiя небезпечних вiдходiв  79,8 тис. грн.;  

- лабораторний контроль викидiв стацiонарних джерел вiдповiдно до  Дозволу на викиди - 9,985 тис. грн.; 

   На заходи по забезпеченню пожежної безпеки на пiдприємствi було спрямовано 32,4 тис. грн., у тому числi:   

- навчання персоналу i страхування робiтникiв  99,13 тис. грн.  

- зарядка вогнегасникiв, обслуговування первинних систем  пожежогасiння, навчання  та страхування працiвникiв 

взагалом витрачено 83,0 тис. грн. 

   Двiчi на рiк в 2021 роцi проводились перiодичнi медичнi обстеження спiвробiтникiв вiдповiдно до вимог Порядку по 

проведенню медичних обстежень певних категорiй працiвникiв. На це було витрачено 68,0 тис. грн.   

    На надання первинної медичної допомоги робiтникам було придбано лiкарських засобiв на суму 15,1 тис. 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 
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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) 

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру 

державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих 

сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 

грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та 

кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. 

При здiйсненнi внутрiшнього контролю Товариства використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1. Бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);  

2. Бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);  

3. Аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка 

дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i 

простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою 

управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi 

звичайної дiяльностi Товариства.  

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську 

заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: 

1.Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику 

процентної ставки i цiнового ризику. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн 

продукцiю, енергоносiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Пiдприємство наражається на ринковi ризики, пов'язанi iз  

фiнансовими iнструментами.  

2.Ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових 

коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня 

справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство зiткнеться з 

труднощами при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями. Обачнiсть при управлiннi ризиком 

лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв, а також наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для 

задоволення зобов'язань в момент, коли настає строк їхнього погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Товариства 

здiйснюється шляхом контролю сум дебiторської та кредиторської заборгованостi i витрат на програми капiтальних 

iнвестицiй, але зрештою управлiння лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом використання рiзних сум до сплати 

пов'язаним сторонам та отримання вiд них. 

Ризик лiквiдностi. Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування дiяльностi, як за 

рахунок керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок отримання вiдстрочки платежiв за кредиторською 

заборгованiстю. З цiєю метою Товариство проводить аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з 

очiкуваними надходженнями грошових коштiв. У разi надмiрної наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi, 

Товариство перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином.  

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товариство може 

погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської заборгованостi та реалiзацiї iнших активiв. У 2021 роцi 

коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився i становить 0,0032 (у 2020 роцi вiдповiдно 0,00). 

Пiд час вiйськових дiй в Українi ризик лiквiдностi Товариства збiльшується, з однiєї сторони, в результатi зменшення 

надходжень вiд реалiзацiї продукцiї 

3.Кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами 

(дебiторами). Пiдприємство схильне до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а 

також iнших фiнансових активiв. 

Фiнансовi iнструменти Пiдприємства, а саме торгова дебiторська i кредиторська заборгованостi є основними джерелами 

кредитного ризику. Згiдно полiтики управлiння ризиками, кредитний ризик контролюється на постiйнiй основi. Оцiнка 

платоспроможностi контрагентiв здiйснюється для всiх контрагентiв. Як правило, Пiдприємство не вимагає забезпечення 

виконання зобов'язань контрагентами, оскiльки основнi продажi вiдбуваються клiєнтам з надiйною кредитною iсторiєю i 

статистикою оплати. З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного ризику не повинен значною 

мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською заборгованiстю.  

Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фiнансових активiв в балансi.  

В умовах воєнного часу рiвень кредитного ризику зростає. Для Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з 

процентними позиками. Даний ризик нiвелюється шляхом залучення та балансування ефектiв запозичень з фiксованою i 

плаваючою ставками заборгованостi. 
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Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а 

також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi ; 

- кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами 

(дебiторами). Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається 

як ризик того, що контрагент дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. 

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою 

аналiзу платоспроможностi контрагента. Пiдприємство укладає угоди виключно з перевiреними та фiнансово стабiльними 

сторонами. 

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi, яка регулярно перевiряється на 

iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним з цих ризикiв. 

Фiнансова звiтнiсть АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" включає: звiт про фiнансовий стан; звiт про сукупний дохiд; звiт про 

рух грошових коштiв (за прямим методом); звiт про власний капiтал; примiтки до фiнансової звiтностi. Ця фiнансова 

звiтнiсть пiдписується керiвництвом Товариства. 

Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" станом на 31 грудня 2021 року, результати її дiяльностi, 

рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ").  Фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю Товариства 

станом на 31 грудня 2021 року та за 2021 фiнансовий рiк i готується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi. У фiнансовiй звiтностi надана порiвняльна iнформацiя за попереднiй 

перiод. 

 Фiнансова звiтнiсть готується на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає, що Товариство 

буде продовжувати свою операцiйну дiяльнiсть в найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i 

погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, управлiнський персонал Товариства вважає, що 

використання принципу безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. При цьому, на дату затвердження 

звiтностi Товариство залежить вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, 

яка може вплинути на майбутнi операцiї та можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства, її можливiсть 

погашати свої борги в мiру настання строкiв їх сплати. Товариство напряму залежить вiд чинного законодавства та змiн у 

ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне та iнше господарське законодавство. Ця фiнансова звiтнiсть не 

включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка 

достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, результати її 

дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. 

Товариство випуск фiнансової звiтностi з метою оприлюднення здiйснює на основi Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV пiсля затвердження її зборами Товариства. 

Управлiння ризиками на пiдприємствi базується на комплекснiй системi внутрiшнього аналiзу та контролю. Для 

ефективного управлiння ризиками здiйснюються регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками, 

приймаються рiшення з урахуванням iснуючих, а також потенцiйних ризикiв та можливостей, проводиться вибiр 

оптимальної стратегiї управлiння ризиками, враховуючи ступiнь впливу та вартiсть заходiв з управлiння, регулярно 

виявляються та оцiнюються ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей. 

Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший 

цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є 

визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними 

ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на 

мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

Товариство не наражається на цiновий ризик у вiдношеннi до її консолiдованої фiнансової звiтностi, оскiльки не має 

значних iнвестицiй в цiннi папери та фiнансовi iнструменти, якi наражали б її на цiновий ризик. 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з 

фiнансовими зобов'язаннями. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми 

грошових коштiв, а також наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для задоволення зобов'язань в момент, коли настає 

строк їхнього погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом контролю сум дебiторської 

та кредиторської заборгованостi i витрат на програми капiтальних iнвестицiй, але зрештою управлiння лiквiднiстю 

Товариства здiйснюється шляхом використання рiзних сум до сплати пов'язаним сторонам та отримання вiд них. 

Фiнансовий стан пiдприємства з позицiї короткострокової перспективи оцiнюється показниками лiквiдностi й 
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платоспроможностi, що в загальному виглядi характеризують його здатнiсть вчасно i у повному обсязi здiйснювати 

розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями з контрагентами. 

Основними фiнансовими iнструментами Товариства є торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх 

еквiваленти, торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть, позиковi кошти, iншi фiнансовi активи та зобов'язання, що 

облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Товариство класифiкує фiнансовi активи за такими категорiями оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток та 

збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд та за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя та подальша 

оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд бiзнес-моделi Товариства для управлiння вiдповiдним портфелем 

активiв та  характеристик грошових потокiв за активом.  

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi Товариство продовжує використовувати в 

господарськiй дiяльностi, становить 40758 тис. грн. на кiнець  2021 року та  1532 тис. грн. на кiнець 2020 року - 707 тис. 

грн. 

Вартiсть основних засобiв придбаних за рахунок цiльового фiнансування у 2021 роцi становить 16764 тис. грн., у 2020 

роцi - 40661 тис. грн. Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю, що включає всi 

витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

i збиткiв вiд знецiнення. 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть 

та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають  грошовi кошти на рахунках в банках iз початковим термiном погашення до 

трьох мiсяцiв. Усi iншi грошовi кошти та їх еквiваленти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, 

починаючи с дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, виключаються зi складу оборотних 

активiв та вiдображаються як  необоротнi. щодо яких Товариство на дату балансу оцiнює наявнiсть ознак, що свiдчать 

про зменшення корисностi. Товариство розмiщує свої грошовi кошти в українських банках з надiйною репутацiєю. 

Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (надалi - Товариство)  станом на 31 грудня 2021 року, 

результати її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ"). При пiдготовцi фiнансової звiтностi 

керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:  

o Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування облiкової полiтики; o Застосування 

обгрунтованих оцiнок та суджень; 

 o Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття усiх суттєвих вiдхилень в примiтках до консолiдованої фiнансової 

звiтностi; 

 o Здiйснення оцiнки керiвництва щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому 

майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне;  

o Облiк та розкриття всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними особами;  

o Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або можливi у найближчому майбутньому;  

o Достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi поруки або гарантiї, наданi вiд iменi Товариства  

o Розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння користувачами 

звiтностi того впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi 

Товариства. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:  

o розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю в усiх 

пiдроздiлах Товариства;  

o пiдтримку системи бухгалтерського облiку, ведення належної облiкової документацiї, що дозволяє у будь-який момент 

пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства та забезпечити вiдповiднiсть 

фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;  

o ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України та МСФЗ;  

o вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;  

o запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших зловживань.  

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, 
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необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за 

звітний рік  

У звiтному перiодi виробництво основної продукцiї - автобусiв марки "ATAMAN" склало 303 одиницi, що на 10,4% 

нижче рiвня 2020 року (338 одиниць)  i на 31,3 % нижче рiвня  2019 року  (441 одиниць). Виробництво вантажних 

автомобiлiв в звiтному роцi склало 79 од., що на 14,5% вище рiвня 2020 року (69 одиниць), i 38,3 %  нижче рiвня 2019 

року (128 одиниць). 

Реалiзацiя автобусiв за звiтний перiод склала 367 од., що на 39,5% вище рiвня 2020 року (263 од.), i на 17,9% нижче рiвня 

2019 року (447 од.). Реалiзацiя вантажних автомобiлiв за звiтний перiод склала 94 од., що на19,6% нижче рiвня 2020 р. 

(117 од.), i на 37,3% нижче рiвня 2019 року (140 од.). 

 Загалом виробництво товарної продукцiї в дiючих цiнах за звiтний перiод склало 514 693  тис. грн., що на 1,9% 

вище рiвня 2020 р. (531 494 тис. грн.), i на 18% нижче рiвня 2019 року (660 219 тис. грн.). Зниження обсягiв реалiзацiї i 

виробництва продукцiї вiдбулось з причини карантинних обмежень в країнi внаслiдок пандемiї Covid-19. Однi з найбiльш 

жорстких були карантинi обмеження перевезення пасажирiв мiським, примiським, мiжмiським транспортом. Через 

обмеження перевiзники втратили значну частину доходiв i не мали достатньо коштiв на оновлення автобусного парку, що 

спричинило рiзке падiння попиту на них. Ситуацiя могла б скластися ще гiршою, якби не програма шкiльних автобусiв. 

Ця програма дозволила пiдприємству витримати падiння попиту на пасажирський транспорт i не зупинити виробництво 

на тривалий термiн.   

 Середньоспискова чисельнiсть працiвникiв пiдприємства в звiтному перiодi склала 400 осiб, що на 3,38 % нижче 

рiвня 2020 року ( 414 ос) та на 4,76% нижче рiвня 2019 року (420 чол.).  

Витрати на  заробiтну плату працiвникiв пiдприємства склали в звiтному перiодi 65 760 тис. грн, що на 19,74% бiльше 

нiж у 2020 роцi ( 54 918 тис. грн.), але  на 0,61% нижче рiвня 2019 року (66 161 тис. грн.).  

Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв пiдприємства в звiтному роцi склала 13 700 грн., а це на 23,94 % вище  

рiвня 2020 року (11 054 грн.) та на 4,37 % вище рiвня 2019 року (13 127 грн).   

Все це склалося внаслiдок зменшення обсягiв виробництва i реалiзацiї продукцiї в зв'язку з зазначеними кризовими 

явищами.  

Пiдприємство випускало в звiтному роцi 3 моделi автобусiв:  

- А092Н6 - для мiських перевезень; 

- А09216 - для примiських перевезень; 

- D093S2 з модифiкацiями D093S4, D093S2-01 - спецiалiзований шкiльний. 

      Також пiдприємство випускало в звiтному роцi 4 моделi вантажних автомобiлiв: 

- ISUZU NMR-85L вантажнiстю 3 - 3,2 т. 

- ISUZU NPR-75L вантажнiстю 4 - 4,5 т. 

- ISUZU NPS-75L повнопривiдний вантажнiстю 4 - 4,5 т. 

- ISUZU NQR-90L вантажнiстю 4,8 - 5 т. 

Всi автобуси та вантажнi автомобiлi мають рiзну трудомiсткiсть та матерiаломiсткiсть виготовлення, що є основою їх 

виробничої собiвартостi. Але тенденцiї щодо виробничих витрат в звiтному роцi були загальними для всiх видiв 

продукцiї, що виробляється. Виробнича собiвартiсть автобусiв зросла в звiтному роцi в середньому на 8% в порiвняннi з 

2020 роком. Основними статтями витрат, якi спричинили це зростання, були матерiальнi витрати. Матерiальнi витрати 

зросли, в основному, за рахунок здешевлення гривнi до основних свiтових валют, i за рахунок цього, пiдвищення цiн на 

iмпортнi сировину, матерiали, комплектуючi, покупнi вироби, що використовуються для виробництва автобусiв. 

Одночасно, спостерiгалось зростання цiн на українськi сировину, матерiали, комплектуючi, покупнi вироби. Таке 

зростання було пов'язане, здебiльшого, з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати з 01.01.2020 р. в Українi.  Також на 

зростання матерiальних витрат вплинули конструкцiйнi змiни, що впроваджувались з метою полiпшення якостi продукцiї, 

що виробляється. З урахуванням цих факторiв, матерiальнi витрати за звiтний рiк зросли в середньому на 6,5% в 

порiвняннi з 2020 роком. Витрати на енергоносiї збiльшились в середньому на 44,5% за рахунок зростання їх цiн. Витрати 

на заробiтну плату працiвникiв пiдприємства склали в звiтному перiодi 65 760 тис грн.., що на 19,74% бiльше нiж у 2020 

роцi (54 918 тис грн.), але на 0,61% нижче рiвня 2019 року (66 161 тис.грн.). 

Виробнича собiвартiсть вантажних автомобiлiв мала такi ж самi тенденцiї, як i собiвартiсть автобусiв. Також основними 

статтями витрат, якi спричинили зниження, були матерiальнi витрати. Зросли енергоносiї i заробiтна плата. Середня цiна 

реалiзацiї автобусiв пiдвищилась на 5% в порiвняннi з 2020 роком. Середня цiна реалiзацiї вантажних автомобiлiв 

пiдвищилась на 3% в порiвняннi з 2020 роком. Основними факторами, якi впливали на реалiзацiйнi цiни автобусiв i 

вантажних автомобiлiв, було здешевлення гривнi до основних свiтових валют. 

Були узгодженi план-графiки виконання робiт зi створення нової продукцiї, затверджено кошторис витрат на створення 

нових моделей автобусiв, затвердженi вiдповiднi умови оплати i матерiального заохочення. 

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  

За 2021 г. витрати на проведення попереднiх та приймальних випробувань дослiдних зразкiв транспортних засобiв, 

внесення змiн в технiчнi умови та продовження термiну їх дiї, проведення науково-технiчної експертизи технiчних умов 

та технiчних завдань, участь у тренiнгах склали разом 297,190 тис. грн. i розподiлилися наступним чином: 

- проведення попереднiх та приймальних випробувань дослiдних зразкiв транспортних засобiв - 208,300 тис. грн.; 
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- внесення змiн в технiчнi умови та продовження термiну їх дiї, проведення науково-технiчної експертизи технiчних умов 

та технiчних завдань - 77,114 тис. грн. 

- участь у тренiнгах - 11,776 тис. грн. 

  На технологiчну пiдготовку виробництва в 2021р. було витрачено коштiв: 

- виготовлення оснащення для механiчної обробки, гнуття i складання -214,902 тис. грн.; 

- виготовлення штампового оснащення - 22,188 тис. грн.;  

- виготовлення макетiв i матриць для склопластикових деталей автобусiв - 468,175 тис грн.; 

- виготовлення зварювальної оснастки i кондукторiв -  35,122 тис. грн.; 

- виготовлення контрольних пристроїв i шаблонiв - 47,968 тис грн.; 

- виготовлення нестандартного оснащення (стелажi, пiдставки, транспортнi вiзки, пiдвiси i т.iн.) - 93 тис. грн; 

- виготовлення iншого оснащення - 176,259 тис. грн. 

В цiлому витрати на технологiчну пiдготовку виробництва в 2021 роцi склали - 1 млн. 057,615 тис. грн. 

Витрати пiдприємства по енерго-механiчному вiддiлу на  ремонт  та утримання в робочому станi обладнання в 2021 р. 

склали 9 млн.794 тис. 778 грн. : 

- на ремонт зварювального обладнання - 103 тис. 946,64 грн  ; 

- на ремонт i обслуговування верстатного парку та вантажопiдйомного обладнання - 654 тис. 174,93  грн  ;   

- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 391 тис. 040,00 грн ; 

- обслуговування водопровiдної мережi, каналiзацiйної мережi, трубопроводiв стисненого повiтря та теплових 

мереж пiдприємства - 130 тис.433,30  грн ; 

- технiчне  обслуговування  засобiв  автоматичної пожежної сигналiзацiї та обладнання станцiї пожежогасiння - 

50 тис. 928,00 грн ; 

- чистка каналiзацiйних мереж пiдприємства  - 25 тис. 000,00 грн.; 

- реконструкцiя котельної 8 млн. 204 тис. 079 грн. 

- реконструкцiя автоматичного пожежогасiння (виконання припису )-235тис.176,18 грн 

Товариство чiтко дотримується екологiчних норм встановлених законодавством, постiйно iнвестує кошти в iнновацiйнi 

проекти як у сферi виробництва, так i у сферi розвитку та охорони навколишнього середовища регiону. У 2021 роцi 

розглядались плани реконструкцiї та технiчного переозброєння, а також, питання розширення i змiни модельного ряду 

продукцiї, що випускається з урахуванням тенденцiй в автомобiльному ринку. Були узгодженi i затвердженi пропозицiї 

Правлiння по розробцi нових моделей автобусiв; придбання лазерного комплексу розкрою металу i кромкозгинального 

пресу та проектування будiвництва цеху малих серiй.  Також узгодженi план-графiки виконання робiт зi створення нової 

продукцiї, затверджено кошторис витрат на створення нових моделей автобусiв, затвердженi вiдповiднi умови оплати i 

матерiального заохочення. 

З метою подальшого технiчного переозброєння механiчно-заготiвельного слюсарно-механiчного цеху № 610  

керiвництвом товариства АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  було прийнято рiшення про придбання  сучасного 

високотехнологiчного обладнання - ще одного   верстата  лазерного розкрою метала та ще одного листозгинального 

пресу з числовим програмним керуванням. В четвертому кварталi минулого року це обладнання було профiнансовано i 

отримано та в груднi розпочалися роботи по його монтажу та пуско-налагоджувальнi роботи. Враховуючи початок ДКР з 

проектування  та виготовлення дослiдного зразка автобуса типу А140, та той фактор що серiйне виготовлення автобусiв з 

довжиною кузова 10-12 м та бiльше буде ускладненим на iснуючих виробничих площах, якi не розрахованi на 

виготовлення виробiв з такими габаритними розмiрами кузовiв, керiвництвом товариства АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

було прийнято рiшення про необхiднiсть будiвництва на територiї пiдприємства виробничого корпуса цеху з 

виготовлення автобусiв, що будуть виготовлятися малими серiями.   

Помiж кiлькох проектних органiзацiй було вибрано проектувальника , а в подальшому й генпiдрядника - виконавця 

будiвельних робiт. В   вереснi  минулого року було пiдписано договiр на виконання проектних робiт  та розпочалися 

проектнi роботи по цеху малих серiй. Загальна вартiсть проектних робiт має скласти 4 млн. 890 тис. грн.. Цi роботи згiдно 

з укладеним договором було проавансовано в сумi 1 млн. 480 тис. грн.. 

Витрати пiдприємства для забезпечення виробництва рiзальним та механiчним iнструментом склали 1 млн. 217 тис. грн., в 

тому числi:  

- рiзальний iнструмент - 604,373  тис. грн.,  

- круги шлiфувальнi  -   137,330  тис. грн.;   

- слюсарний iнструмент  - 43,555  тис. грн.;  

- вимiрювальнi iнструменти -  1,880 тис. грн.;  

- пили для стрiчко-пильних верстатiв  - 107,370 тис. грн.;  

- кутовi шлiфувальнi машинки - 48,152  тис. грн.; 

- пневмопiстолети для герметикiв - 21,035 тис. грн.; 

- акумуляторний iнструмент - 47,409  тис. грн.; 

- пневмогайковерти - 17,590  тис. грн.; 

- пневмодрилi та електродрилi - 7,740 тис. грн.; 

- ремонт iнструменту та iнше - 180,043 тис. грн.; 

Фiнансування центральної заводської лабораторiї в 2021 роцi становило 99, 27 тис. грн.,  у тому числi: 

- повiрка засобiв вимiрювання i метрологiчнi роботи - 61,763 тис. грн. 
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- ремонт засобiв вимiрювань з повiркою - 37,507 тис. грн..    

Загалом сума витрат по iнструментальному господарству склала - 1млн.216,476 тис. грн.. 

Витрати вiддiлу стандартизацiї за 2021 рiк склали 225,903 тис. грн. i розподiлялись наступним чином: 

-поширення  сертифiкату типу на транспортнi засоби в зв'язку з розширенням модельного ряду , автобус "Шкiльний" 

D093 - 11,508тис. грн.; 

 - iндивiдуальна сертифiкацiя транспортних засобiв - 202,863 тис. грн.;  

 - придбання нормативної документацiї - 11,532 тис. грн.  

Для пiдтримання в належному станi будiвель i iнженерних споруд заводу - ремонт           будiвель, ремонт покрiвлi 

будiвель, ремонт примiщень, фарбування енергокомунiкацiй i iн. за 2021 рiк було витрачено - близько  739,463 тис. грн., з 

них вартiсть матерiалiв склала 147,068 тис. грн. 

Зокрема, витрати на матерiали та будiвельнi роботи по створенню примiщення для розташування серверного обладнання 

вiддiлу АСКВ склали - 137,481тис. грн. 

Витрати на розробку проектної документацiї по реконструкцiї примiщень пiд розташування серверної склали  - 29,25 

тис.грн.. 

Враховуючи початок ДКР з проектування  та виготовлення дослiдного зразка автобуса типу А140, та той фактор що 

серiйне виготовлення автобусiв з довжиною кузова 10-12 м та бiльше буде ускладненим на iснуючих виробничих площах, 

якi не розрахованi на виготовлення виробiв з такими габаритними розмiрами кузовiв, керiвництвом товариства АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" було прийнято рiшення про необхiднiсть будiвництва на територiї пiдприємства виробничого 

корпуса цеху з виготовлення автобусiв, що будуть виготовлятися малими серiями.   

Помiж кiлькох проектних органiзацiй було вибрано проектувальника , а в подальшому й генпiдрядника - виконавця 

будiвельних робiт. В   вереснi  минулого року було пiдписано договiр на виконання проектних робiт  та розпочалися 

проектнi роботи по цеху малих серiй. Загальна вартiсть проектних робiт має скласти 4 млн. 890 тис. грн.. Цi роботи згiдно 

з укладеним договором було проавансовано в сумi 1 млн. 480 тис. 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.  

Товариство чiтко дотримується екологiчних норм встановлених законодавством, постiйно iнвестує кошти в iнновацiйнi 

проекти як у сферi виробництва, так i у сферi розвитку та охорони навколишнього середовища регiону. 

На 31.12.2021 рiк на пiдприємствi iдентифiкованi екологiчнi аспекти, з них:  позитивнi - 35; iстотнi - 7. Ризики 

iдентифiкованi з урахуванням умов функцiонування товариства та враховуючи те, що при нормальних умовах 

функцiонування, вплив на навколишнє середовище здiйснюється в рамках дозволених викидiв i скидiв.  

На 2021 рiк Пiдприємством було заплановано  захiд з охорони навколишнього природного середовища, а саме: 

встановлення на ремонтне - будiвельнiй дiльницi пилогазоочисного циклону з ефективнiстю очищення 98%, що iстотно 

зменшить обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, проте термiн виконання даного заходу 

перенесено 2022-2025 роки.  

За 2021 рiк в структурних пiдроздiлах АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" утворилось 155,329т промислових та твердих 

побутових вiдходiв, якi передано для їх подальшої утилiзацiї iншим суб'єктам господарювання, що мають вiдповiднi 

лiцензiї. Вiдповiдно до укладеного договору купiвлi -  продажу № 080120/1 вiд 08.01.20 з ТОВ "Колiрмет" було передано 

брухт чорних та кольорових металiв в кiлькостi 100,743т та макулатуру - 2,184т (договiр № 060220/1 вiд 06.02.20); 

Комунальному пiдприємству "Черкаська служба чистоти" за договором № 279  вiд 25.01.21 на послуги з поводження з 

вiдходами - 43,2т твердих побутових вiдходiв, решту вiдходiв - небезпечнi вiдходи 1-3 класiв небезпеки в кiлькостi 9,202 т 

передано спецiалiзованому пiдприємству ТОВ "Екологiчний центр поводження з небезпечними вiдходами та промислової 

технологiї" згiдно договору № 8 Н/В вiд 19.01.21.  

Для пiдтримки екологiчної безпеки пiдприємства проводився аудит екологiчного менеджменту згiдно мiжнародного 

екологiчного стандарту ISO 14001:2015,  на що було  витрачено 413,315  тис. грн. та проводилося навчання аудиторiв 

пiдприємства екологiчному стандарту на що було  витрачено 26,0 тис. грн.;проводиться постiйна утилiзацiя небезпечних 

вiдходiв  на що у 2021 роцi витрачено 79,8 тис. грн.. Також  на пiдприємствi проводився лабораторний контроль викидiв 

стацiонарних джерел вiдповiдно до  Дозволу на викиди  на що було  витрачено - 9,985 тис. грн.. На пiдприємствi 

пiдтримуються заходи по забезпеченню пожежної безпеки на що було спрямовано 32,4 тис. грн., у тому числi:  навчання 

персоналу i страхування робiтникiв  99,13 тис. грн.; зарядка вогнегасникiв, обслуговування первинних систем  

пожежогасiння, навчання  та страхування працiвникiв в загалом витрачено 83,0 тис. грн. Двiчi на рiк в 2021 роцi 

проводились перiодичнi медичнi обстеження спiвробiтникiв вiдповiдно до вимог Порядку по проведенню медичних 
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обстежень певних категорiй працiвникiв. На це було витрачено 68,0 тис. грн..На надання первинної медичної допомоги 

робiтникам було придбано лiкарських засобiв на суму 15,1 тис. грн.  

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. Пiдприємство вимагає постiйного ремонту.  

Договори оренди: 

1. Орендар: ПрАТ "IСУЗУ - АТАМАН УКРАЇНА" (частина нежитлового примiщення для зберiгання спецiальної 

бланквської продукцiї, номерних знакiв для разових поїздок), договiр №011021/4  вiд 01.10.2021 р.; 

2. Орендар: ПрАТ "IСУЗУ - АТАМАН УКРАЇНА" (оренда частини центрального проїзду, для зберiгання та 

демонстрацiї готової продукцiї), договiр №011021/5 вiд 01.10.2021р.; 

3. Орендар: ПрАТ "IСУЗУ - АТАМАН УКРАЇНА" (частина нежитлового примiщення пiд офiс), договiр №011021/3  

вiд 01.10.2021 р.; 

4. Орендар: ПрАТ "Лiнда Газ Україна" (оренда тари), договiр №К20148А вiд 11.11.2020 р.; 

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  поширення коронавiрусної 

хвороби (COVID-19) на всiй територiї Українi, що привело до нестабiльної економiки в країнi вцiлому 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 

АТ "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 ситуацiя, що склалася в 

Українi з поширенням корона вiрусу, яка є вкрай серйозною - як з точки зору забезпечення здоров'я та безпеки життя 

громадян. У  зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню короновiрусної 

хвороби (covid - 19) вiдповiдно до Закону України та Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв запроваджено режим надзвичайної 

ситуацiї по всiй Українi з метою запобiгання поширенню Сovid-19, що призвело до зниженню попиту на продукцiю, яку 

виробляє пiдприємство, а також 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) 

Для захисту вiд коливання попиту, в цiлях пiдтримання безперервностi дiяльностi, Пiдприємство в поточному роцi планує 

освоїти  продаж  нових моделей автобусiв. Також в поточному роцi планується розширення модельного ряду вантажних 

автомобiлiв. 

Тобто дiяльнiсть пiдприємства, незважаючи на кризовi явища, обумовленi пандемiєю Covid-19 и коливанням курсiв 

валют, була прибутковою. В поточному роцi, при реалiзацiї всiх заходiв, що планує Пiдприємство  дiяльнiсть 

пiдприємства також планується прибутковою.  

Станом на 31 грудня 2021 року поточнi активи пiдприємства перевищували її поточнi зобов'язання на 110 005 тисяч 

гривень (на 31 грудня 2020 року - 110 199 тисяч гривень). Загальний непокритий збиток на 31 грудня 2021 року становить 

87 630 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року - 110 470 тисяч гривень). Цi обставини вказують на те, що iснує суттєва 

невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. Однак, керiвництво постiйно здiйснює оцiнку здатностi Товариства функцiонувати на протязi найближчого 

майбутнього та вживає всiх можливих заходiв задля полiпшення фiнансового стану Товариства. Керiвництво вважає, що 

зазначенi нижче чинники свiдчать, що Товариство здатне полiпшити свiй фiнансовий стан та привести свої фiнансовi 

показники до рiвня нормативних протягом найближчих рокiв:  

Обсяг чистого доходу у 2021 роцi вiд реалiзацiї продукцiї в порiвняннi з попереднiм роком збiльшився  на 28,98 вiдсотки. 

Завдяки економiї витрат, валовий прибуток збiльшився в порiвняннi з попереднiм роком на 6,41 вiдсотки. Прибуток вiд 

операцiйної дiяльностi склав 26886 тис. грн.., що на 407,1 вiдсоткiв бiльше  нiж минулого року. У 2021 роцi обсяг 

реалiзацiї продукцiї  Товариства фактично зрiс. Загальна сума доходу у 2021 роцi склала  142853 тис. 
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росiйська федерацiя 24 лютого 2022 року розпочала вiйну проти України. Виробничi потужностi Товариства розташованi 

не в зонi бойових дiй та не зазнали пошкоджень. Але Товариство не в змозi оцiнити подальший розвиток подiй та оцiнити 

ризик фiзичного пошкодження чи втрати активiв. 

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi б могли вплинути на економiку країни, а також те, який вплив вони 

можуть здiйснити на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає всiх 

необхiдних заходiв для забезпечення безперервної дiяльностi Товариства. 

Через нестабiльну ситуацiю в економiцi країни, спланувати програму роботи заводу на весь рiк дуже складно . Поки що, 

найбiльш реально плани роботи на 4 мiсяцi - з сiчня по квiтень. За 2021 рiк на АТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС "  вироблено  

338 шт. автобусiв i реалiзовано 367 шт. та 79 шт. вантажних автомобiлiв,  i реалiзовано 94 шт. Загалом товарної продукцiї 

було вироблено у 2021 р. на 514 693 тис. грн..  

В кiнцевому пiдсумку, все буде залежати вiд обсягу продажiв - при їх iстотнiй змiнi виробнича програма буде 

коригуватися. Спланувати фiнансовий результат також дуже складно через повномасштабне вторгнення росiйської 

федерацiї  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 

Для пiдтримки екологiчної безпеки пiдприємства проводився аудит екологiчного менеджменту згiдно мiжнародного 

екологiчного стандарту ISO 14001:2015,  на що було  витрачено 413,315  тис. грн. та проводилося навчання аудиторiв 

пiдприємства екологiчному стандарту на що було  витрачено 26,0 тис. грн.;проводиться постiйна утилiзацiя небезпечних 

вiдходiв  на що у 2021 роцi витрачено 79,8 тис. грн.. Також  на пiдприємствi проводився лабораторний контроль викидiв 

стацiонарних джерел вiдповiдно до  Дозволу на викиди  на що було  витрачено - 9,985 тис. грн.. На пiдприємствi 

пiдтримуються заходи по забезпеченню пожежної безпеки на що було спрямовано 32,4 тис. грн., у тому числi:  навчання 

персоналу i страхування робiтникiв  99,13 тис. грн.; зарядка вогнегасникiв, обслуговування первинних систем  

пожежогасiння, навчання  та страхування працiвникiв в загалом витрачено 83,0 тис. грн. Двiчi на рiк в 2021 роцi 

проводились перiодичнi медичнi обстеження спiвробiтникiв вiдповiдно до вимог Порядку по проведенню медичних 

обстежень певних категорiй працiвникiв. На це було витрачено 68,0 тис. грн..На надання первинної медичної допомоги 

робiтникам було придбано лiкарських засобiв на суму 15,1 тис. грн.  

В 2021 роцi на пiдприємствi заплановано (при стабiлiзацiї ринку)закiнчити рiк з прибутком, наростити виробництво 

продукцiї на 50% в мiсяць, виробити дослiдну партiю мiських автобусiв А140, виготовити дослiдний зразок газової 

модифiкацiї автобуса А092Н6, сертифiкувати  i пiдготувати виробництво до його серiйного випуску, а також виробити 

дослiдний зразок i  сертифiкувати мiжмiський автобус А096 на шасi FSR90. 

Незважаючи на ряд проблем полiтичного, органiзацiйного та економiчного характеру, та свiтову пандемiю COVID-19, АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" зумiло в 2021 роцi залишатися одним з небагатьох великих пiдприємств, якi працюють в 

Черкасах i лiдером серед автовиробникiв України. 

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).  

З кiнця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економiчне становище в 

Українi. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, 

соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть 

пiдприємств, у тому числi Товариства.  В 2021 роцi для пiдприємства iснувала низка ризикiв, якi несли в собi загрозу  

припинення дiяльностi. Товариство частково перевело своїх працiвникiв на вiддалену роботу з дому, за виключенням осiб, 

якi задiянi безпосередньо у виробництвi. Було проведено тестування можливостей програмного забезпечення i систем 

компанiї для забезпечення плавного переходу до режиму вiддаленої та безперебiйної роботи всiх робочих процесiв. 

Здоров'я i безпека спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. Застосованi заходи не вплинули на зниження 

виручки i обсягу операцiй Товариства. 

Найбiльш значущим з групи ризикiв, що несли загрозу припинення, або скорочення дiяльностi пiдприємства, було 

скорочення продажу автобусiв. Внаслiдок карантинних обмежень щодо перевезення пасажирiв мiським, примiським, 

мiжмiським транспортом, перевiзники втратили значну частину доходiв i не мали достатньо коштiв на оновлення 

автобусного парку, що спричинило рiзке падiння попиту на них.    

У звiтному перiодi виробництво основної продукцiї - автобусiв марки "ATAMAN" склало 303 одиницi, що на 10,4% 

нижче рiвня 2020 року (338 одиниць)  i на 31,3 % нижче рiвня  2019 року  (441 одиниць). Виробництво вантажних 

автомобiлiв в звiтному роцi склало 79 од., що на 14,5% вище рiвня 2020 року (69 одиниць), i 38,3 %  нижче рiвня 2019 

року (128 одиниць). 

Реалiзацiя автобусiв за звiтний перiод склала 367 од., що на 39,5% вище рiвня 2020 року (263 од.), i на 17,9% нижче рiвня 
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2019 року (447 од.). Реалiзацiя вантажних автомобiлiв за звiтний перiод склала 94 од., що на19,6% нижче рiвня 2020 р. 

(117 од.), i на 37,3% нижче рiвня 2019 року (140 од.). Загалом виробництво товарної продукцiї в дiючих цiнах за звiтний 

перiод склало 514 693  тис. грн., що на 1,9% вище рiвня 2020 р. (531 494 тис. грн.), i на 18% нижче рiвня 2019 року (660 

219 тис. грн.). Продаж був переорiєнтований на  шкiльнi автобуси, на якi був попит, завдяки прийнятою Кабiнетом 

Мiнiстрiв України Державною цiльовою соцiальною програмою "Шкiльний автобус".  Дистриб'юторська i дилерська 

мережi були орiєнтованi на максимальну участь в мiсцевих тендерах по шкiльним автобусам. Також увага придiлялась 

розвитку продажу вантажних автомобiлiв за рахунок розширення їх модельного ряду. Внаслiдок цих заходiв, 

пiдприємству вдалося стабiлiзувати ситуацiю i не допустити подальшого падiння. Продаж автобусiв в 2021 роцi у зв'язку 

iз скороченням не несло загрозу i не виходило за межi скорочення в автомобiльнiй галузi Європи. Продаж вантажних 

автомобiлiв в 2021 роцi не скоротився i залишився на рiвнi 2020 року. 

Для захисту вiд коливання попиту, в цiлях пiдтримання безперервностi дiяльностi, Пiдприємство в поточному роцi планує 

освоїти  продаж  нових моделей автобусiв. Також в поточному роцi планується розширення модельного ряду вантажних 

автомобiлiв. 

Тобто дiяльнiсть пiдприємства, незважаючи на  кризовi явища, обумовленi пандемiєю Covid-19 и коливанням курсiв 

валют, була прибутковою. В поточному роцi, при реалiзацiї всiх заходiв, що планує Пiдприємство  дiяльнiсть 

пiдприємства також планується прибутковою.  

Станом на 31 грудня 2021 року поточнi активи пiдприємства перевищували її поточнi зобов'язання на 110 005 тисяч 

гривень (на 31 грудня 2020 року - 110 199 тисяч гривень). Загальний непокритий збиток на 31 грудня 2021 року становить 

87 630 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року - 110 470 тисяч гривень). Цi обставини вказують на те, що iснує суттєва 

невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. Однак, керiвництво постiйно здiйснює оцiнку здатностi Товариства функцiонувати на протязi найближчого 

майбутнього та вживає всiх можливих заходiв задля полiпшення фiнансового стану Товариства. Керiвництво вважає, що 

зазначенi нижче чинники свiдчать, що Товариство здатне полiпшити свiй фiнансовий стан та привести свої фiнансовi 

показники до рiвня нормативних протягом найближчих рокiв:  

Обсяг чистого доходу у 2021 роцi вiд реалiзацiї продукцiї в порiвняннi з попереднiм роком збiльшився  на 28,98 вiдсотки. 

Завдяки економiї витрат, валовий прибуток збiльшився в порiвняннi з попереднiм роком на 6,41 вiдсотки. Прибуток вiд 

операцiйної дiяльностi склав 26886 тис. грн.., що на 407,1 вiдсоткiв бiльше  нiж минулого року. У 2021 роцi обсяг 

реалiзацiї продукцiї  Товариства фактично зрiс. Загальна сума доходу у 2021 роцi склала  142853 тис.. 

росiйська федерацiя 24 лютого 2022 року розпочала вiйну проти України. Виробничi потужностi Товариства розташованi 

не в зонi бойових дiй та не зазнали пошкоджень. Але Товариство не в змозi оцiнити подальший розвиток подiй та оцiнити 

ризик фiзичного пошкодження чи втрати активiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi б могли вплинути 

на економiку країни, а також те, який вплив вони можуть здiйснити на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво 

впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення безперервної дiяльностi 

Товариства. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства цiлком залежать вiд полiтичного та 

фiнансово-економiчного стану середовища працi та напрямкiв його розвитку.  На дату складання фiнансової звiтностi не 

вiдбувалось подiй, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Пiдприємства на звiтну дату, а саме: 

o коригуючих подiй, якi потребують  вiдображення  у фiнансовiй звiтностi та  

o суттєвих подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, i потребують  вiдображення в 

примiтках до фiнансової звiтностi. 

Проте на дату пiдписання фiнансової звiтностi за 2021 рiк розпочалась вiйна росiйської федерацiї проти України. Указом 

Президента України № 64/2022,  в Українi введено воєнний стан, мiркування керiвництва про безперервнiсть дiяльностi в 

умовах вiйни розкрита у примiтцi  33 до  фiнансової звiтностi за 2021 рiк Товариства. 

Повномасштабне вiйськове вторгнення росiйської федерацiї у лютому 2022 року (пiсля дати звiту) завдало потужного 

удару по всiх ланках економiчної системи нашої держави, значно вплинуло дiяльнiсть Пiдприємства. Для зменшення 

ризику щодо впливу подiй пiд час вiйни Керiвництво вживає належних заходiв на пiдтримку стабiльностi його дiяльностi. 

Керiвництво Пiдприємства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на сектор та iншi галузi економiки, а 

також на те, як вони можуть вплинути  на майбутнiй фiнансовий стан Пiдприємства. 

У зв'язку з неможливiстю спрогнозувати подальший перебiг подiй, визначити заходи, якi буде застосовано керiвництвом 

країни, термiни дiї обмежувальних заходiв, а також достовiрно оцiнити ефект впливу поточної ситуацiї на дiяльнiсть 

Пiдприємства та її контрагентiв, а також на економiчне середовище в цiлому iснує суттєва невизначенiсть. 

Таким чином,  цiлком ймовiрно, що подальше продовження росiйської агресiї може  призвести  до подiй та умов, якi 

можуть викликати значнi сумнiви у здатностi пiдприємства продовжувати безперервну дiяльнiсть. 

Товариство тимчасово припинило виробництво продукцiї у зв'язку з нестабiльною безпековою ситуацiєю, подорожчанням 

енергоносiїв, зменшенням обсягiв реалiзацiї продукцiї. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає 

всiх необхiдних заходiв для забезпечення збереження активiв, людського капiталу та безперервної дiяльностi Товариства. 

IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Правлiння Голова правлiння 

Член правлiння - головний бухгалтер 

Член правлiння 

Член правлiння 

Раабе Вiталiй Германович 

Коваленко Надiя Павлiвна 

Iвiнський Михайло Володимирович 

Скрипка Анатолiй Васильович 
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Член правлiння Чанцов Вiктор Степанович 

Наглядова рада 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) 

Дорош Богдан Олександрович 

Сорока Юлiя Миколаївна 

Бобик Наталiя Степанiвна 

Томашук Олександр Миколайович 

Сiпко Валерiй Григорович 

 

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї(представник 

акцiонера) 

Член Ревiзiйної (представник акцiонера) 

Член Ревiзiйної (представник акцiонера)  

Бордичева Свiтлана Олександрiвна 

Тринога Олена Василiвна 

Забуранна Дiана Валер'янiвна 

 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння Раабе Вiталiй Германович 1952 

вища,  Запорiзький 

машинобудiвний 

iнститут. 

46 
АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419, Голова правлiння 

17.07.2020, на 

3 роки 

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 46 рокiв. 

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. 

2 

Член правлiння - 

головний бухгалтер 
Коваленко Надiя Павлiвна 1952 

вища, Київський 

iнститут народного 

господарства. 

46 
АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419, Головний бухгалтер 

17.07.2020, на 

3 роки 

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 46 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Головний бухгалтер. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

3 

Член правлiння 
Iвiнський Михайло 

Володимирович 
1958 

вища, 

Днiпродзержинський 

iндустрiальний 

iнститут 

40 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419, Директор з 

виробництва 

17.07.2020, на 

3 роки 

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 40 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. 

4 

Член правлiння Скрипка Анатолiй Васильович 1963 

вища, Кримський 

Ордена "Знак пошани" 

сiльськогосподарський 

iнститут iм. М.М. 

Калiнiна 

32 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419, Директор з економiки 

та фiнансiв 

17.07.2020, на 

3 роки 

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. 



 

21 

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: Директор з економiки та фiнансiв. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

5 

Член правлiння Чанцов Вiктор Степанович 1959 

вища, 

Днiпродзержинський 

iндустрiальний 

iнститут. 

37 
АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419, Директор технiчний 

17.07.2020, на 

3 роки 

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 технiчний  

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.    

6 

Член Наглядової ради 

(представник акцiонера) 
Сорока Юлiя Миколаївна 1976 

Неповна вища, 

Черкаський 

кооперативний 

економiко-правовий 

коледж, молодший 

спецiалiст 

25 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419, Помiчник Голови 

Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Сороку Юлiю Миколаївну.   

Сорока Ю.М. є представником акцiонера -  фiзичної особи - Коваленко Вiктора Миколайовича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 9,265821 % ( на 

момент призначення представника Коваленко В. М.  частка акцiонера в статутному капiталi товариства (9,265821%) 

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 25 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2015 по теперiшнiй час -  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Член Наглядової Ради, 

Помiчник Голови Правлiння.  

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду Помiчник Голови Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 05390419,  

мiсцезнаходження: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292).    

7 
Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 
Бобик Наталiя Степанiвна 1989 

Вища, Нацiональний 

транспортний 

унiверситет, 

спецiальнiсть: 

управлiння на 

транспортi 

(автомобiльний), 

спецiалiзацiя : 

органiзацiя 

14 

АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 

05390419,  АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", Начальник  вiддiлу 

зовнiшньо - економiчної 

дiяльностi 

 

17.07.2020, на 

3 роки 



 

22 

мiжнародних 

перевезень, магiстр 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Бобик Наталiю Степанiвну. Бобик Н.С. є представником акцiонера -  фiзичної особи Грищука Вiталiя Миколайовича, частка акцiонера в 

статутному капiталi товариства 3,190878 %. 

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 14 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: вiддiлу зовнiшньо - економiчної дiяльностi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" . 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду: АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Начальник вiддiлу зовнiшньо - економiчної дiяльностi АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 05390419,  мiсцезнаходження: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292).     

8 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Томашук Олександр 

Миколайович 
1959 

вища,Iнститут харчової 

промисловостi 
45 

ТОВ "Орiєнтир-буделемент",, -, 

ТОВ "Орiєнтир-буделемент", 

Начальник транспортного цеху 

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Томашук Олександра Миколайовича. Томашук О.М.. є представником акцiонера -  фiзичної особи - Ворушилiна Сергiя Костянтиновича, 

частка акцiонера в статутному капiталi товариства 6,715773 % . 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Орiєнтир-буделемент", Начальник транспортного цеху. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду : ТОВ "Орiєнтир-буделемент",Начальник транспортного цеху (код ЄДРПОУ - 36108100,  

мiсцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., мiсто Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 28 А ).  

9 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 
Сiпко Валерiй Григорович 1978 

Вища, Київський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет, 

спецiальнiсть "Облiк i 

аудит" 

27 

ТОВ "Андрiївська Мрiя", 

42511291, ТОВ "Андрiївська 

Мрiя", Директор, ТОВ 

"Бориспiльський СМПК 

"Теплицьтехмонтаж", Директор   

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Сiпко Валерiя Григоровича. Сiпко В.Г. є представником акцiонера -  фiзичної особи - Лозового Iвана Володимировича,                                  

частка акцiонера в статутному капiталi товариства 5,399949 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
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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: з 02.10.2018 по теперiшнiй час ТОВ "Андрiївська Мрiя", Директор,  

з 16.04.2020 по теперiшнiй час ТОВ "Бориспiльський СМПК "Теплицьтехмонтаж", Директор, з 21.03.2013 по 29.03.2013 ТОВ "ТЕК "Холдiнг", Директор. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду: ТОВ "Андрiївська Мрiя", Директор (код ЄДРПОУ - 42511291, мiсцезнаходження: АНДРIЇВСЬКИЙ 

УЗВIЗ, будинок 11 м. Київ, 01025), ТОВ "Бориспiльський СМПК "Теплицьтехмонтаж", Директор (код ЄДРПОУ - 00861624, Мiсцезнаходження: вул.Завокзальна, 

13, М. Бориспiль, Київська область, 08300). 

10 

Голова наглядової ради 

(представник акцiонера) 
Дорош Богдан Олександрович 1992 

вища, Черкаський 

Державний 

Технологiчний 

Унiверситет, 

спецiальнiсть 

"Економiка 

пiдприємства". 

11 

ТОВ "КОМТРАНКОМПЛЕКТ", 

37639207, ТОВ 

"КОМТРАНСКОМПЛЕКТ",  

начальник вiддiлення в м. Києвi 

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб. Рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" протоколо №1 вiд 17.07.2020 року обрано Головою Наглядової ради Дороша Богдана Олександровича. Дорош Б.О. є представником 

акцiонера Iвiнського Михайло Володимировича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 3,190878%. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 11рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 01.09.2015 р. - 01.07.2019 р. - ТОВ "КОМТРАНКОМПЛЕКТ", менеджер вiддiлу 

реалiзацiї автомобiлiв. 01.07.2019 р. - по теперiшнiй час - ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ",  начальник вiддiлення в м. Києвi. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду начальника вiддiлення в м. Києвi ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ",  (код ЄДРПОУ - 37639207, 

мiсцезнаходження: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292).   

11 

Голова Ревiзiйної комiсiї 
Бордичева Свiтлана 

Олександрiвна 
1986 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський 

нацiональний  

економiчний 

унiверситет iменi 

Вадима Гетьмана" 

спецiальнiсть 

"Фiнанси", 

квалiфiкацiя "Магiстр з 

фiнансiв". 

14 

ПрАТ "IСУЗУ-АТАМАН 

УКРАЇНА", 34539354, ПРАТ 

"IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", 

Начальник вiддiлу 

фiнансово-економiчного 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї. У Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                           АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати  обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в кiлькостi 3 осiб, а саме Членом 

Ревiзiйної комiсiї Бордичеву Свiтлану Олександрiвну. Бордичева С.О.  є представником акцiонера - фiзичної особи Скрипки Анатолiя Васильовича (IПН 

№2306008314),  (мiсцезнаходження: м. Черкаси, вул.. Унiверситетська, 14, кВ.33), частка акцiонера в статутному капiталi Товариства 1,840891 %.  
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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 14 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.09.2015-02.10.2018 - ТОВ "Український Автобус", начальник  

фiнансово-економiчного вiддiлу,  Вiддiлення ТОВ  "Український Автобус в м. Києвi,  03.10.2018-теперiшнiй час- ПрАТ "IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", 

Начальник вiддiлу фiнансово-економiчного. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду ПРАТ "IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", Начальник вiддiлу фiнансово-економiчного (код ЄДРПОУ-  

34539354, мiсцезнаходження: 04073, м.Київ, вул.Сирецька,9,корпус 1-Ф). 

12 

Член Ревiзiйної комiсiї Тринога Олена Василiвна 1976 

Вища, Харкiвська 

Нацiональна Академiя 

iм.Я. Мудрого,  

правознавство, юрист 

23 

ПРАТ "IСУЗУ-АТАМАН 

УКРАЇНА", 34539354, 

юрисконсульт. 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї . Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                           АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати  обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в кiлькостi 3 осiб, а саме Членом 

Ревiзiйної комiсiї Триногу Олену Василiвну. Тринога О.Є. є представником акцiонера фiзичної особи Лозового Iвана Володимировича , частка акцiонера в 

статутному капiталi товариства 5,399949 %. 

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 23 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 2011-2019 ПАТ "Промiнвестбанк", юрисконсульт, 2019 по теперiшнiй час  ПРАТ 

"IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", юрисконсульт . 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду ПРАТ "IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", юрисконсульт (код ЄДРПОУ-  34539354, мiсцезнаходження: 

04073, м.Київ, вул.Сирецька,9,корпус 1-Ф). 

13 

Член Ревiзiйної комiсiї Забуранна Дiана Валер'янiвна 1971 

Українська 

сiльськогосподарська 

академiя, спецiальнiсть 

облiк та аудит 

35 

ТОВ "IНВЕСТИЦIЇ В 

РОЗВИТОК",, 41864128, ТОВ 

"IНВЕСТИЦIЇ В РОЗВИТОК", 

Головний бухгалтер 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис:Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на безоплатнiй 

основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї .У Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                           АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати  обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в кiлькостi 3 осiб, а саме Членом 

Ревiзiйної комiсiї, а саме Членом Ревiзiйної комiсiї Забуранну Дiану Валер'янiвну. Забуранна Д.В. є представником акцiонера є представником акцiонера фiзичної 

особи Раабе Вiталiя Германовича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 5,399949 %. 

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 35 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 09.01.2019 по теперiшнiй час ТОВ "IНВЕСТИЦIЇ В РОЗВИТОК", посада : Головний 

бухгалтер. 

 В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду ТОВ "IНВЕСТИЦIЇ В РОЗВИТОК", Головний бухгалтер 

 (код ЄДРПОУ - 41864128, мiсцезнаходження:вул.. Жилянська, 5Б, оф. 3 м. Київ, 01033). 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

або повне найменування юридичної особи  

 Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Раабе Вiталiй Германович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Член правлiння - головний 

бухгалтер 

Коваленко Надiя Павлiвна 0 0 0 0 

Член правлiння Iвiнський Михайло Володимирович 2 600 000 3,190878 2 600 000 0 

Член правлiння Скрипка Анатолiй Васильович 1 500 000 1,840891 1 500 000 0 

Член правлiння Чанцов Вiктор Степанович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Сорока Юлiя Миколаївна 0 0 0 0 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Бобик Наталiя Степанiвна 0 0 0 0 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Томашук Олександр Миколайович 0 0 0 0 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Сiпко Валерiй Григорович 0 0 0 0 

Голова наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Дорош Богдан Олександрович 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Бордичева Свiтлана Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Тринога Олена Василiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Забуранна Дiана Валер'янiвна 0 0 0 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України, ряд проблем полiтичного, 

органiзацiйного та економiчного характеру, та свiтову пандемiю COVID-19, 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. 

2. Інформація про розвиток емітента 
    Iсторiя АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" починається з лютого 1964 року - року початку 

будiвництва заводу. 19 грудня 1966 року Державна комiсiя прийняла в експлуатацiю Черкаський авторемонтний завод 

Головного управлiння промислових пiдприємств Мiнiстерства Автомобiльного транспорту i шосейних дорiг Української 

РСР. Пiдприємство було спрофiльовано на капiтальний ремонт автобусiв ПАЗ-652 виробництва Павловського 

автобусного заводу. Проектна потужнiсть новозбудованого заводу - 1500 вiдремонтованих автобусiв на рiк. В 1972 роцi 

Черкаський авторемонтний завод вийшов на повну потужнiсть i до 1993 року вiдремонтував 25115 автобусiв.  

     В 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. Приватизацiя ознаменувала собою початок масштабної реорганiзацiї 

виробництва i розширення асортименту  продукцiї. У 1996 роцi був освоєний випуск на базi комерцiйного фургона 

ГАЗ-32 "ГАЗЕЛЬ" мiкроавтобус на 12 мiсць i вантажно-пасажирський фургон на 5 - 7 мiсць.   

     Акцiонерами було прийнято рiшення налагодити промислове виробництво автобусiв малого класу. Розробку 

принципово нового для України автобуса, з використанням агрегатiв японського автогiганта "ISUZU", за завданням 

концерну "Укрпромiнвест" було доручено Вiдкритому Акцiонерному Товариству "Укравтобуспром", на той час 

провiдного науково-дослiдного iнституту з автобусобудування. Автобус було названо українським iм*ям "Богдан" . В 

конструкцiї автобуса були закладенi сучаснi свiтовi досягнення в автомобiлебудуваннi i вiн повнiстю вiдповiдав 

європейськiм стандартам щодо громадського транспорту. 

     В 1999 роцi на заводi розпочато виробництво  мiських автобусiв малого класу моделi А092 "Богдан". У перiод 

розробки автобуса було зроблено капiтальний ремонт цехiв, перепланування технологiчного процесу, виготовлення i 

придбання нового обладнання i устаткування, навчання персоналу технологiї виготовлення нових автобусiв. 

     Виходячи з того, що пiдприємство з авторемонтного заводу було перепрофiльвано у машинобудiвне пiдприємство, 

рiшенням акцiонерних сборiв   12 листопада 2000 року ВАТ "Черкаський авторемонтний завод" було перейменовано на 

ВАТ "Черкаський автобус". 

З початку виробництва планувалось виробляти на пiдприємствi 500 автобусiв на рiк i у 2002 роцi такi об'єми були 

фактично досягнутi, але Україна потребувала значно бiльше автобусiв. Тому у 2002 роцi було прийняте рiшення провести 

реконструкцiю завода i наростити об*єми виробництва до виробництва 3000 автобусiв на рiк. На виконання цiєї мети на 

пiдприємствi був розроблений план реконструкцiї, розбитий на два етапи. На першому етапi на протязi 2002-2003 рокiв 

була збудована на iснуючих площах i введена в дiю нова фарбувальна дiльниця, оснащена польськими 

фарбувально-сушильними камерами "SMAYTL". Продуктивнiсть малярної дiльницi пiднялась з 1 до 4 кузовiв у змiну. На 

цьому ж етапi  i введений у дiю наново побудований цех виготовлення склопластикових деталей, оснащений 

американським обладнанням фiрми "MVP" i сучасною системою вентиляцiї. Потужнiсть цеху 1500 комплектiв деталей 

автобуса при роботi в одну змiну. 

    На другому етапi протягом 2004-2006 рокiв було збудовано новий зварювальний цех, дiльницю порошкового 

фарбування, дощувальну камеру, першу чергу котельної i проведено газифiкацiю, в заготiвельному цеху встановлено 

обладнання для лазерного розкрою метала листозгини нiмецької фiрми "TRUMPF". 

     В вереснi 2010 року згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Черкаський автобус" було 

перейменовано ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" i в цьому ж роцi ПАТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вийшов з корпорацiї "Богдан" i став самостiйним пiдприємством.  Автобуси, що 

виробляються на пiдприємствi, получили нову торгову марку "АТАМАN". 

26 грудня  2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв згiдно закону України "Про акцiонернi 

товариства"  було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство, змiнено  найменування Товариства: з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" та внесено змiн до Статуту 
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Товариства та затвердження його в нової редакцiї. 

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 управлiння ризиками в Товариствi не створено та 

не затверджено. Завдання та полiтика Емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких 

основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес 

iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, 

що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, 

пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня 

фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами 

фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, 

обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах 

фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами 

фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих 

цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного 

капiталу пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої 

операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

 В структурi Товариства окремої структури, що займається попередженням настання ризикiв, а також зменшенням 

i подоланням наслiдкiв їх впливу, не iснує. Кожна з 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.  

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру 

державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих 

сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 

грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та 

кредиторську заборгованiсть усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю. Товариство не 

використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики, властивi фiнансовим 

iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Ринковий ризик включає: валютний 

ризик, вiдсотковий та iнший цiновий ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним з цих ризикiв. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають  грошовi кошти на рахунках в банках iз початковим термiном погашення до 

трьох мiсяцiв. Усi iншi грошовi кошти та їх еквiваленти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, 

починаючи с дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, виключаються зi складу оборотних 

активiв та вiдображаються як  необоротнi. щодо яких Товариство на дату балансу оцiнює наявнiсть ознак, що свiдчать 

про зменшення корисностi. Товариство розмiщує свої грошовi кошти в українських банках з надiйною репутацiєю. 

Грошовi кошти  представленi наступним чином (тис. грн.): 

Показники На  

31 грудня 2021 року На  

31 грудня 2020 року 

Готiвка - - 

Поточний рахунок  у банку ( у нацiональнiй валютi) 1169 10 

Депозитний рахунок ( у нацiональнiй валютi) - - 

Поточний рахунок  у банку (в iноземнiй валютi) - - 

Iншi рахунки в банках - - 

Разом 1169 10 

Станом на 31.12.2020 року iснували невиконанi Товариством зобов'язання стосовно позики у сумi 95217 тис. грн., строк 

погашення якої був невизначений.  Сторони узгоджували умови та термiни погашення заборгованостi АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

 У 2021 роцi вiдбулась замiна кредитора,  набрали чинностi новi документи стосовно термiнiв погашення,  процентної 

ставки.  

Довгостроковi зобов'язання, вiдображенi в балансi за їх теперiшньою вартiстю (тис. грн.): 

 31.12.2021 року 31.12.2020 року 
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Довгострокова заборгованiсть 79323 95217 

Керiвництво регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi.  Виходячи з 

наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли 

боржник зазнає фiнансових труднощiв. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво враховує поточнi 

умови в економiцi в цiлому, термiни виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства зi списання 

заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов оплати за договорами. В 2021 та 2020 роках резерв сумнiвних 

боргiв не створювався, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 

Торговельна  кредиторська заборгованiсть  складає (тис. грн.): 

 31.12.2021  року 31.12.2020 року 

Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги 160019 168339 

Умови щодо зазначених фiнансових зобов'язань:  

o торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою i, як правило, погашається протягом 60-денного термiну;  

Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином (тис. грн.): 

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 9485 - 

Передплати отриманi 11511 - 

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 3852 844 

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 1313 771 

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 5503 3119 

Поточнi забезпечення, в тому числi: 6346 4997 

забезпечення на оплату вiдпусток 6346 4997 

забезпечення на виплату премiй - - 

забезпечення пiд судовi позови - - 

Забезпечення iншi - - 

Iншi поточнi зобов'язання 1126 32 

Умови щодо зазначених фiнансових зобов'язань:  

o iнша кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та погашається в середньому за шiсть мiсяцiв;  

o вiдсотки, як правило, виплачуються щокварталу протягом усього фiнансового року. 

Вразливiсть до кредитного ризику. 

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у Пiдприємства пов'язаних 

iз цим збиткiв. 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської  та кредиторської заборгованостi, а 

також iнших фiнансових активiв та пасивiв. 

Фiнансовi iнструменти Пiдприємства, а саме торгова дебiторська i кредиторська заборгованостi є основними джерелами 

кредитного ризику. Згiдно полiтики управлiння ризиками, кредитний ризик контролюється на постiйнiй основi. Оцiнка 

платоспроможностi контрагентiв здiйснюється для всiх контрагентiв. Як правило, Пiдприємство не вимагає забезпечення 

виконання зобов'язань контрагентами, оскiльки основнi продажi вiдбуваються клiєнтам з надiйною кредитною iсторiєю i 

статистикою оплати. З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного ризику не повинен значною 

мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською заборгованiстю.  

Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фiнансових активiв в балансi.  

В умовах воєнного часу рiвень кредитного ризику зростає.  

Для Товариства властивий процентний ризик у в зв'язку з процентними позиками. Даний ризик нiвелюється шляхом 

залучення та балансування ефектiв запозичень з фiксованою i плаваючою ставками заборгованостi. 

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а 

також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Вразливiсть до ринкового ризику. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику:  

Валютний, вiдсотковий та iнший цiновий ризик.  

Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн продукцiю, енергоносiї, вiдсоткових 

ставок та валютних курсiв.  

Пiдприємство наражається на ринковi ризики, пов'язанi iз  фiнансовими iнструментами.  

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного 

ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. 

Вразливiсть до валютного ризику. 

Пiдприємство пiддається валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть цiни вiд змiни 

курсу валют.  Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового 

iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. 

Валютний ризик. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США 
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i росiйський рубль Євро, японська єна.  

Продажi товарiв здiйснюються на  ринках України. Товариство схильне курсовому ризику вiд коливання курсiв тих чи 

iнших валют.  

Офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним банком України ( надалi - НБУ) на визначенi дати був таким: 

Валюта На 31 грудня 2021 року На 31.грудня 2020 року 

долар США(1) 27,2782 28,2746 

Євро (1) 30,9226 34,7396 

японська єна (10) 2,3691 2,7444 

рр (10) 3,6397 3,78,23 

Торгова дебiторська та кредиторська заборгованiсть, деномiнованi в iноземнiй валютi призводять до виникнення 

валютного ризику. Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.  

Втрати вiд курсових рiзниць за 2021 рiк становили 841 тис. грн.., вiдповiдно за 2020 рiк - 5702 тис, грн. Доходи вiд 

курсових рiзниць за 2021 рiк становили 3869 тис грн., а за 2020 рiк 1561 тис. грн.. 

В умовах воєнного часу немає можливостi передбачити змiну курсу валют та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.  

Вразливiсть до iнших ризикiв. 

Ризик капiталу.  

Метою Товариства  при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно 

функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi у 

Товариства немає офiцiйної полiтики управлiння капiталом. 

Ризик управлiння капiталом.  

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення збереження капiталу та безперервної дiяльностi Товариства в 

майбутньому, забезпечення прибутку для власникiв, а також забезпечення фiнансування поточних потреб Товариства, її 

капiтальних витрат та стратегiї розвитку Товариства. Товариство розглядає позиковий капiтал як основне джерело 

формування капiталу. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу та змiнює її вiдповiдно до 

змiн економiчних умов. Структура власного капiталу розкрита у Примiтцi 21. 

Ризик фiзичного пошкодження чи втрати активiв. 

росiйська федерацiя 24 лютого 2022 року розпочала вiйну проти України. Виробничi потужностi Товариства розташованi 

не в зонi бойових дiй та не зазнали пошкоджень. Але Товариство не в змозi оцiнити подальший розвиток подiй та оцiнити 

ризик фiзичного пошкодження чи втрати активiв. 

Вразливiсть до ризику лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з 

фiнансовими зобов'язаннями. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми 

грошових коштiв, а також наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для задоволення зобов'язань в момент, коли настає 

строк їхнього погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом контролю сум дебiторської 

та кредиторської заборгованостi i витрат на програми капiтальних iнвестицiй.  

Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування дiяльностi, як за рахунок 

керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок отримання вiдстрочки платежiв за кредиторською 

заборгованiстю. З цiєю метою Товариство проводить аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з 

очiкуваними надходженнями грошових коштiв. У разi надмiрної наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi, 

Товариство перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином.  

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товариство може 

погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської заборгованостi та реалiзацiї iнших активiв.  

 На 31 грудня 2021 року На 31грудня 2020 року 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1169 10 

Поточнi зобов'язання та забезпечення 361038 333041 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0032 0,00 

У 2021 роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився i становить 0,0032 (у 2020 роцi вiдповiдно 0,00).  

Пiд час вiйськових дiй в Українi ризик лiквiдностi Товариства збiльшується в результатi зменшення надходжень вiд 

реалiзацiї продукцiї. 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть складає (тис. грн.):. 

 2021 рiк 2020 рiк 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 19835 33410 

Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами - - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 415 153 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв - - 

Разом 20250 33563 

Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки не створений На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не 

нараховуються, i вона зазвичай погашається протягом 30-90 днiв.  

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi наступним чином (тис. 

грн.): 
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Показники 31 грудня 2021 

року 31 грудня 2020 

року 

Аванси постачальникам 75041 23663 

Iншi оборотнi активи - - 

Разом 75041 23663 

Передплати, зробленi третiм сторонам,  переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї. 

Нижче в таблицi показана поточна дебiторська заборгованiсть та зобов'язання Товариства по розрахунках з 

бюджетом(тис. грн.): 

Показники 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч.:   

Податок на додану вартiсть - 6577 

Податок на прибуток - - 

Мiсцевi податки та збори - - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом , в т. ч. 3852 844 

Податок з доходiв фiзичних осiб 1189 684 

Податок на додану вартiсть 2432 - 

Податок на прибуток - - 

Акцизний збiр 68 40 

Екологiчний податок 6 6 

Рентна плата за спецiальне використання води - - 

Плата за землю 52 52 

Вiйськовий збiр 99 57 

Iншi податки 6 5 

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 
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://www.bus.ck.ua/download/ustav2020.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 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 02.04.2021 

Кворум зборів 96,325 
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Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1 Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 

2 Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. 

3 Прийняття рiшень  з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв 

акцiонерiв. 

4 Розгляд звiту Правлiння  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",  затвердження заходiв 

за результатами його розгляду,  прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння за 2020 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2021 рiк. 

5 Розгляд звiту Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про роботу за 

2020 рiк,  затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. 

6 Звiт Ревiзiйної комiсiї  товариства за 2020 рiк. Затвердження висновкiв  

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2020 рiк . 

7 Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк, порядку розподiлу прибутку  

(або покриття збиткiв) за 2020 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку 

на 2021 рiк. 

8 Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. 

9 Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акцiонерного Товариства 

(Правлiнню Товариства) на вчинення значних правочинiв,  якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. 

10 Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА (Правлiнню Товариства) на вчинення значних правочинiв,  якщо ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. 

1. Обрання Лiчильної комiсiї , прийняття рiшення про припинення її повноважень. 

ВИРIШИЛИ: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 в складi : 

- член лiчильної комiсiї   -   Дiденко Валентина Iванiвна; 

 - член лiчильної комiсiї   -   Баско Галина Василiвна; 

  - член лiчильної комiсiї   -   Барильченко Наталiя Вiкторiвна. 

  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. 

ВИРIШИЛИ: 

Обрати: Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв - Дороша Богдана 

Олександровича; 

               Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв - Сороку Юлiю 

Миколаївну.  

3.  Прийняття рiшень  з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв 

акцiонерiв. 

 ВИРIШИЛИ: 

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; 
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- 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  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",  затвердження заходiв за 

результатами його розгляду,  прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 

за 2020 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2021 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

Звiт Правлiння товариства за 2020 рiк затвердити. Затвердити заходи щодо збiльшення 

обсягiв виробляємой продукцiї  з метою отримання прибутку. Роботу Правлiння за 2020 

рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi  

вiдповiдно до Статуту Товариства. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 

2021 рiк. 

5. Розгляд звiту Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про роботу за 2020 рiк,  

затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

Звiт Наглядової ради АТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  за 2020 рiк  затвердити,  

затвердити заходи на 2021 рiк, щодо полiпшення фiнансового стану акцiонерного  

Товариства та збереження виробничих потужностей,   роботу Наглядової ради за 2020 рiк  

визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. 

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї  товариства за 2020 рiк . Затвердження висновкiв  Ревiзiйної 

комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2020 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити звiт  Ревiзiйної  комiсiї товариства за 2020 рiк. Затвердити висновки 

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2020 рiк . 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк , порядку розподiлу прибутку  (або 

покриття збиткiв) за 2020 рiк .  Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 

2021 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2020 рiк. Збитки отриманнi за 

результатами господарської дiяльностi Акцiонерного Товариства за 2020 рiк покрити за 

рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Затвердити плановi показники прибутку на 2021 рiк 

у розмiрi  14 203 тис. грн.. 

8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду. 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити висновки зовнiшнього аудиту,  затвердити заходи за результатами його 

розгляду. 

9. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акцiонерного Товариства 

(Правлiнню Товариства) на вчинення значних правочинiв,  якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 

ВИРIШИЛИ:  

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Виконавчим органом АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлiнням 

Товариства), в ходi поточної дiяльностi протягом одного року, з дати прийняття такого 

рiшення,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг що є предметом такого правочину, 
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буде перевищувати 25 вiдсоткiв активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi, з метою забезпечення  безперебiйної дiяльностi виробничих процесiв 

Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської  заборгованостi:   

  правочини щодо придбання обладнання для виробництва автомобiлiв та/або 

автобусiв; при цьому гранична сукупна вартiсть зазначених значних правочинiв не може 

перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

  правочини, предметом (характером) яких є: одержання/пролонгацiя Товариством 

кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання 

будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) 

Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв в забезпечення виконання 

зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких 

третiх осiб; при цьому гранична сукупна вартiсть зазначених значних правочинiв не може 

перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

  правочини щодо проектування та будiвництва нового цеху по виготовленню  

автобусiв, що виготовляються малими серiями; при цьому гранична сукупна вартiсть 

зазначених значних правочинiв не може перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят 

мiльйонiв гривень 00 копiйок). 

Надати право першого пiдпису на вчинення вищезазначених правочинiв  Правлiнню 

Товариства в особi Головi Правлiння Раабе В.Г. з правом передоручення права першого 

пiдпису  iншому члену Правлiння Товариства у разi необхiдностi.  

10. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

(Правлiнню Товариства) на вчинення значних правочинiв,  якщо ринкова вартiсть майна, 

робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА. 

ВИРIШИЛИ: 

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Виконавчим органом АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлiнням 

Товариства), в ходi поточної дiяльностi протягом одного року, з дати прийняття такого 

рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, з метою забезпечення  безперебiйної дiяльностi 

виробничих процесiв Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської  

заборгованостi:   

  правочини щодо укладення Товариством договорiв комiсiї, купiвлi та/або 

продажу автомобiлiв та/або автобусiв; при цьому гранична сукупна вартiсть зазначених 

значних правочинiв не може перевищувати 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят 

мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

  правочини щодо укладення Товариством договорiв комiсiї, придбання та/або 

виробництва комплектуючих виробiв для автомобiлiв та/або автобусiв; при цьому 

гранична сукупна вартiсть зазначених значних правочинiв не може перевищувати 400 000 

000,00 грн. (чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок); 

Надати право першого пiдпису на вчинення вищезазначених правочинiв  Правлiнню 

Товариства в особi Головi Правлiння Раабе В.Г. з правом передоручення права першого 

пiдпису  iншому члену Правлiння Товариства у разi необхiдностi. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному 

році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 

акцій 
 X 
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У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному 

році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є 

власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  
ТАК 

Інше (зазначити) 
В звiтному перiодi позачерговi 

збори акцiонерiв не скликались. 

 

У разі скликання, але непроведення чергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

02.04.2021 року були скликанi i проведенi рiчнi 

(черговi) загальнi збори. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

В звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв  не 

скликались. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад наглядової 

ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Сiпко Валерiй 

Григорович - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X 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 
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акцiонернi Товариства", крiм питання  що вiднесено  

Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

Товариства. 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020 р. 

(Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

№1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до складу наглядової 

ради Товариства строком на 3 роки: Дорош Б.О., 

Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  Томашук О.М., Сiпко 

В.Г.. 

Сiпко В. Г. є представником акцiонера  - "фiзичної 

особи" Лозового Iвана Володимировича, частка 

акцiонера в статутному капiталi Товариства   

5,399949  %.   

Дорош Богдан 

Олександрович - 

Голова наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

 X 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.  

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 17.07.2020 р. 

(Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

№1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до складу наглядової 

ради Товариства строком на 3 роки: Дорош Б.О., 

Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  Томашук О.М., Сiпко 

В.Г..  

Рiшенням Наглядової ради  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  вiд 17.07.2020 р. (протокол Наглядової 

ради  №1 вiд 17.07.2020 р.) Головою наглядової ради 

строком на 3 роки  обрано Дороша Богдана 

Олександровича.  Дорош Б.О. є представником 

акцiонера  - "фiзичної особи" Iвiнського Михайло 

Володимировича, частка акцiонера в статутному 

капiталi Товариства   3,190878  %. 

Сорока Юлiя 

Миколаївна - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X 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.  

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020 р. 

(Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
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№1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до складу наглядової 

ради Товариства строком на 3 роки: Дорош Б.О., 

Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  Томашук О.М., Сiпко 

В.Г..  

Сорока Ю. М. є представником акцiонера  - "фiзичної 

особи" Коваленко Вiктора Миколайовича, частка 

акцiонера в статутному капiталi Товариства   

9,265821%.   

Бобик Наталiя 

Степанiвна - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X 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.  

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020 р. 

(Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

№1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до складу наглядової 

ради Товариства строком на 3 роки: Дорош Б.О., 

Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  Томашук О.М., Сiпко 

В.Г..  

Бобик Н. С. є представником акцiонера  - "фiзичної 

особи" Грищука Вiталiя Миколайовича, частка 

акцiонера в статутному капiталi Товариства   

3,190878%. 

Томашук Олександр 

Миколайович - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X 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.  

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020 р. 

(Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

№1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до складу наглядової 

ради Товариства строком на 3 роки: Дорош Б.О., 

Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  Томашук О.М., Сiпко 

В.Г.. 

Томашук О. М. є представником акцiонера  - 

"фiзичної особи" Ворушилiна Сергiя Костянтиновича, 

частка акцiонера в статутному капiталi Товариства   

6,715773 %.   

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, загальний 

опис прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою радою 

рішень; визначення, як 

Дата засiдання: 29.01.2021 

Загальний опис прийнятих рiшень. Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1. Про обрання секретаря засiдання.  

2. Про прийняття рiшення щодо внесення змiн у структуру 

пiдприємства АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",  шляхом лiквiдацiї 

ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ "ВIДДIЛ МАРКЕТИНГУ" АТ 
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діяльність наглядової ради 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" У М. КИЄВI". 

3. Про надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на проведення 

процедури лiквiдацiї ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ "ВIДДIЛ 

МАРКЕТИНГУ" АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" У М. КИЄВI" шляхом 

включення вiдомостей до ЄДР, а також   вчинення  iншi  дiї,  необхiдних  

для  вирiшення даного питання. 

4. Про надання дозволу Головi Правлiння Раабе Вiталiю Германовичу 

(або уповноваженiй ним особi) пiдписати вiд iменi Товариства всi документи,  

пов'язанi з лiквiдацiєю  ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ "ВIДДIЛ 

МАРКЕТИНГУ" АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" У М. КИЄВI". 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

Дата засiдання: 10.02.2021 

Загальний опис прийнятих рiшень.Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв, 

про дату, час та мiсце їх проведення, час реєстрацiї та мiсце проведення 

реєстрацiї акцiонерiв для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв. 

2.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi 

про проведення чергових Загальних зборiв. 

3.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

чергових Загальних зборах. 

4.Затвердження порядку денного чергових Загальних зборiв та проектiв 

рiшень. 

5.Затвердження тексту повiдомлення  акцiонерам про проведення чергових 

Загальних зборiв. 

6.Призначення особи, вiдповiдальної за ознайомлення акцiонерiв з 

документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборiв. 

7.Призначення реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв. 

8.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на 

чергових Загальних зборах акцiонерiв. 

9.Схвалення  органiзацiйних питань чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

Дата засiдання: 29.03.2021 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Затвердження форми бюлетеня. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

Дата засiдання: 20.04.2021 

Загальний опис прийнятих рiшень. Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Затвердження регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 

рiк. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

Дата засiдання: 07.07.2021 

Загальний опис прийнятих рiшень. Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1. Прийняття рiшення про надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  

на списання та/або реалiзацiю матерiалiв та обладнання, якi бiльш не 

використовується у виробництвi, згiдно перелiку (додається). 

2. Прийняття рiшення про надання дозволу Головному бухгалтеру Товариства 

пiдготувати необхiднi фiнансовi документи та  Головi Правлiння Товариства 

(або уповноваженiй ним особi) пiдписати вiд iменi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  усi необхiднi документи для виконання рiшення п. 2 даного 

протоколу, а також  вчиняти  всi iншi  дiї,  необхiднi  для  подальшого 

виконання та/або змiни та/або припинення даного рiшення.  

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

Дата засiдання: 08.11.2021 

Загальний опис прийнятих рiшень. Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1. Прийняття рiшення про надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  

на укладання та пiдписання договору пожертви з 
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АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИМ ЗАГIНОМ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ У ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI на передачу у видi 

благодiйної допомоги  вантажного автомобiля пiдвищеної прохiдностi  

ISUZU AВ709.  

2. Прийняття рiшення про надання дозволу Головi Правлiння Товариства (або 

уповноваженiй ним особi) пiдписати вiд iменi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

договiр пожертви з АВАРIЙНО-РЯТУВАЛЬНИМ ЗАГIНОМ 

СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ У 

ЧЕРКАСЬКIЙ ОБЛАСТI  та усi необхiднi документи для виконання рiшення 

п. 2 даного протоколу, а також  вчиняти  всi iншi  дiї,  необхiднi  для  

подальшого виконання та/або змiни та/або припинення даного рiшення.  

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту  X 
В складi наглядової ради iншi 

комiтети не створено. 

З питань призначень  X 
В складi наглядової ради iншi 

комiтети не створено. 

З винагород  X 
В складi наглядової ради iншi 

комiтети не створено. 

Інше (зазначити) 
В складi наглядової ради iншi комiтети не 

створено. 

В складi наглядової ради iншi 

комiтети не створено. 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової ради, 

загальний опис прийнятих на 

них рішень 

В складi наглядової ради iншi комiтети не створено. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів зазначається 

інформація щодо їх 

компетентності та 

ефективності 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводиласьтому, що iншi комiтети в складi 

наглядової ради не створено. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи наглядової 

ради 

Емiтент не є публiчним акцiонерним товариством, тому Iнформацiя про 

дiяльнiсть наглядової ради: а саме -  процедури, що застосовуються при 

прийняттi наглядовою радою рiшень, включаючи зазначення того, як 

дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства не розкривається. 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або 

членом ревiзiйної комiсiї цього Товариства.  

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 внутрішніх 

документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової X  
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ради ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) 

Голова наглядової ради обирався останнiй раз в 17.07.2020 роцi.    В звiтному 

роцi не було нiяких змiн щодо кiлькостi  Наглядової ради, але був змiнений 

персональний склад Наглядової ради. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) 
До складу наглядової ради входить п'ять осiб. Винагорода членам наглядової 

ради не виплачується. 

Склад виконавчого органу 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - Раабе 

Вiталiй Германович 

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 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.  

Член правлiння - Iвiнський 

Михайло Володимирович 

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 Українi та i за її межами, вчиняти правочини вiд 
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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.  

Член правлiння  - Скрипка 

Анатолiй Васильович 

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 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.  

Член правлiння  - Коваленко 

Надiя Павлiвна 

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 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.  

Член правлiння -  Чанцов 

Вiктор Степанович 

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 
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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 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.  

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис прийнятих на 

них рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу зумовила 

зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

На протязi 2021 р. виконавчий орган - Правляння виконував свої обов'язки 

вiдповiдно до статуту та положення про виконавчий орган. У 2021 р. 

дiяльнiсть виконавчого органу не зумовила суттєвих змiн у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства тому, що цi змiни викликанi 

зменшенням попиту на продукцiю та складною ситуацiєю в країнi. 

 

Оцінка роботи виконавчого 

органу 

Зауважень  щодо   дiяльностi  виконавчого органу (правлiння)  у звiтному 

2021 роцi  не надходило. Затвердження звiту  правлiння  про 

господарсько-фiнансову дiяльнiсть Товариства  за звiтний перiод  

здiйснюється на  рiчних  загальних зборах акцiонерiв.  

 

 

Примітки 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в 

Товариствi не створено та не затверджено.  

В Товариствi дiє 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. 

Проте, при здiйсненнi внутрiшнього контролю Товариства використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi 

елементи, як: 

- Бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);  

- Бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);  

- Аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка 

дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i 

простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою 

управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi 

звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, 

включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним 

фiнансовим ризикам: 

1. Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з 

ризику процентної ставки i цiнового ризику;  

2. Ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) 
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обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою 

цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;  

3. Кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами 

(дебiторами).  

Фiнансова звiтнiсть АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" включає: звiт про фiнансовий стан; звiт про сукупний дохiд; звiт про 

рух грошових коштiв (за прямим методом); звiт про власний капiтал; примiтки до фiнансової звiтностi. Ця фiнансова 

звiтнiсть пiдписується керiвництвом Товариства. 

Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" станом на 31 грудня 2021 року, результати її дiяльностi, 

рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ").  Фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю Товариства 

станом на 31 грудня 2021 року та за 2021 фiнансовий рiк i готується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi. У фiнансовiй звiтностi надана порiвняльна iнформацiя за попереднiй 

перiод. 

Фiнансова звiтнiсть готується на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає, що Товариство буде 

продовжувати свою операцiйну дiяльнiсть в найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i погасити 

свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, управлiнський персонал Товариства вважає, що використання 

принципу безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. При цьому, на дату затвердження звiтностi Товариство 

залежить вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на 

майбутнi операцiї та можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства, її можливiсть погашати свої борги в мiру 

настання строкiв їх сплати. Товариство напряму залежить вiд чинного законодавства та змiн у ньому. Мова, насамперед, 

йде про податкове, митне та iнше господарське законодавство. Ця фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi 

можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка 

достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, результати її 

дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. 

Товариство випуск фiнансової звiтностi з метою оприлюднення здiйснює на основi Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV пiсля затвердження її зборами Товариства.   

 

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? 

 

Загальні 

збори 

акціонері

в 

Наглядова 

рада 

Виконавчи

й орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 
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Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
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? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформація 

розміщується 

на власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так ні 

Інформація про 

акціонерів, які володіють 

5 та більше відсотками 

голосуючих акцій 

так ні ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після їх 

проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні)  так 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською 

фірмою) протягом звітного періоду? 
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 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

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 та більше 10 

відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Вiдповiдно до Статуту контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства 

здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, 

по батькові (за наявності) фізичної особи 

- власника (власників) значного пакета 

акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських 

формувань (для юридичної 

особи - резидента), код/номер 

з торговельного, банківського 

чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади 

іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи 

(для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Iнвестицiї в 

розвиток" 

41864128 24,790675 

2 Дорош Олександр Анатолiйович - 24,790675 

3 Коваленко Вiктор Миколайович - 5,399949 

4 Супрун Анна Юрiївна - 8,249848 

5 Ворушилiн Сергiй Костянтинович - 8,249849 

6 Лозовий Iван Володимирович - 5,399949 

7 Раабе Вiталiй Германович - 5,399949 

8 Свешнiкова Свiтлана Николаївна - 5,399949 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 

емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

81 482 250 252 768 п. 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА 

ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закон України 

"Про депозитарну систему України" 

12.10.2014 

Опис - 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
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 3 роки. 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. 
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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 2020 року  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: 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. 

Виконавчий орган  Товариства є колегiальним. Виконавчий орган дiє вiд iменi  Товариства у межах, встановлених цим 

Статутом i Законом України "Про акцiонернi 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 трудового колективу 

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 з  правом першого пiдпису. 

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. Повноваження Голови Правлiння 

припиняються з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово 

здiйснюватиме його повноваження. 

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, пвидавати накази (в тому числi про 

прийом на роботу та  звiльнення працiвникiв Товариства) та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства; 

-  представляти iнтереси Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючи , третейських 

судах); 

-  видавати довiреностi (доручення), якi пiдписує одноособово, якщо тiльки чинним законодавством не 

передбачено iнший порядок пiдписання довiреностей;  

-  давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.  

Голова Правлiння при представництвi iнтересiв Товариства в переговорах з будь-якими фiзичними та юридичними 

особами, в тому числi i нерезидентами, державними органами та органiзацiями  дiє в межах, передбачених чинним 

законодавством та цим Статутом та iнформує iнших членiв Правлiння про хiд вищезазначених переговорiв. 
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Пiдписання документiв щодо створення,  реорганiзацiї,  лiквiдацiї юридичних осiб, здiйснюється Головою Правлiння на 

пiдставi рiшень Наглядової ради.  

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.  

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. 

Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою у кiлькостi 5 осiб шляхом затвердження персонального складу 

строком на 3 (три) роки. 

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 контрактом  (трудовим договором) , що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд 

iменi Товариства контракт  (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. 

Правлiння Товариства у своїй дiяльностi керується чинним законодавством, цим Статутом та "Положенням про Правлiння 

Товариства". 

Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх 

рiшень. 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься: 

1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 

2) затвердження кошториса витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства; 

3) розроблення заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства; 

4) розроблення та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства; 

5) вирiшення 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) вирiшення питання поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, 

iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 

7) вирiшення питання поточного керiвництва роботою дочiрнiх пiдприємств в межах вимог цього Статуту та 

Статутiв дочiрнiх пiдприємств; 

8) забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно- функцiональної структури управлiння 

товариством; 

9) обгрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв; 

10) пiдготовка пропозицiї щодо визначення розмiру дивiдендiв; 

11) розробка пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 

12) внесення пропозицiї про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, розробка планiв їх дiяльностi; 

13) пiдготовка для затвердження Наглядовою радою Товариства пропозицiї щодо договору з депозитарною 

установою; 

14) органiзацiя пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 

15) затвердження органiзацiйної структури Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

16) визначення полiтики щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик; 

17) прийняття рiшення про перенесення термiну пiдписки на додатковий випуск акцiй у випадках, передбачених 

чинним законодавством; 

18) прийняття рiшення про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi посадових осiб фiлiй 

представництв, дочiрнiх пiдприємств та директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

19) розгляд i прийняття рiшення по  господарських угодах Товариства на суму, що не перевищує еквiвалент 1 000 

000 (один мiльйон) 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) попереднiй розгляд умов i надання дозволу на укладання директорами фiлiй, представництв, дочiрнiх 

пiдприємств господарських угод, в тому числi, але не обмежуючись, про вiдчуження, заставу, передачу в оренду 
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нерухомого майна та основних засобiв Товариства, кредитних договорiв, договорiв позики на суму, що не перевищує 

еквiвалент 400 000 (чотириста 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) розгляд та затвердження звiтiв директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

22) призначення директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

23) приймання 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) визначати основнi напрямки дiяльностi, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, затверджує плани та звiти 

про їх виконання; 

25) укладання i розривання трудового договору (контракту) з директорами фiлiй, представництв, дочiрнiх 

пiдприємств; 

26) надання 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;  

27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину директорами фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств у 

порядку, передбаченому Статутами таких фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

28) укладання вiд iменi Товариства колективного договору. 

Засiдання Правлiння Товариства скликаються Головою Правлiння, проводяться не рiдше одного разу на мiсяць i 

вважаються правомочними, якщо на них присутнi не менше 4 (чотирьох) членiв Правлiння вiд кiлькiсного складу 

Правлiння Товариства. На своєму засiданнi члени зi свого складу можуть обирати секретаря засiдання, який веде 

протокол. 

Рiшення Правлiння Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 3 (трьох) присутнiх на 

засiданнi членiв Правлiння. У разi розподiлу голосiв порiвну голос Голови Правлiння (або особи, що його замiщує пiд час 

вiдсутностi) є вирiшальним.  За результатами засiдання Правлiння складається протокол засiдання Правлiння. 

Позачерговi засiдання Правлiння Товариства скликаються на вимогу Голови Правлiння або на вимогу Наглядової ради 

Товариства. 

Протокол засiдання Правлiння оформлюється не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв пiсля проведення засiдання. 

У протоколi засiдання Правлiння зазначається: 

- мiсце, дата i час проведення засiдання; 

- особи, якi брали участь у засiданнi; 

- порядок денний засiдання; 

- питання винесенi на голосування, та пiдсумки голосування; 

- змiст прийнятих рiшень. 

Протокол засiдання Правлiння пiдписує голова Правлiння Товариства та секретар засiдання (у разi його обрання) або всi 

члени Правлiння Товариства. 

У разi вiдсутностi Голови Правлiння (вiдпустка) або неможливостi ним виконання своїх обов'язкiв (за станом здоров'я або 

з iнших причин) його обов'язки виконує один з членiв Правлiння, який призначається наказом. При цьому вiн має всi 

повноваження,  якi має Голова Правлiння,  вiдповiдно до чинного законодавства  та цього Статуту. 

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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, 

а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту 
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На нашу думку, iнформацiя наведена у Звiтi про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за 2021 рiк у всiх суттєвих аспектах  вiдповiдає вимогам п. 5-9 ч. 3 статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"  вiд 23.03.2006 року № 3480-IV, в редакцiї Закону вiд 

19.06.2020. № 738-IX  

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4  статтi 127 Закону 3480.  

Рiчний звiт керiвництва повинен мiстить такi вiдомостi: 

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента; 

2) iнформацiю про розвиток емiтента; 

3) iнформацiю про укладення деривативних контрактiв або вчинення правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема 

iнформацiю про: 

а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування 

кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; 

б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв; 

4) звiт про корпоративне управлiння. 

Наша думка щодо Звiту про корпоративне управлiння (вимоги п. 5-9 ч. 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу 

та органiзованi товарнi ринки"  вiд 23.03.2006 року № 3480-IV, в редакцiї Закону вiд 19.06.2020. № 738-IX не 

поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим завданням з надання впевненостi щодо 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 2021 рiк  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 тих, кого надiлено найвищими повноваженнями. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було 

б включити до нашого звiту чи повiдомити тим, кого надiлено найвищими повноваженнями. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Емiтент не є фiнансовою установою. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікаці

йний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Iнвестицiї 

в розвиток" 

41864128 01033, Україна, - р-н, 

Київ, вул. 

Жилянська,5Б,3 

20 200 000 24,790675 20 200 000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Дорош Олександр Анатолiйович 20 200 000 24,790675 20 200 000 0 

Коваленко Вiктор Миколайович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Супрун Анна Юрiївна 6 722 162 8,249848 6 722 162 0 

Ворушилiн Сергiй Костянтинович 6 722 163 8,249849 6 722 163 0 

Лозовий Iван Володимирович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Раабе Вiталiй Германович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Свешнiкова Свiтлана Миколаївна 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Усього 71 444 325 87,680843 71 444 325 0 
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X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

81 482 250 2,00 Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику 

однакову сукупнiсть прав, включаючи право:   у 

порядку, встановленому Статутом Товариства та 

законодавством України: 

o брати участь в управлiннi Товариством у 

порядку, визначеному Статутом Товариства, крiм 

випадкiв, встановлених законом; 

o брати участь у розподiлi прибутку Товариства 

i одержувати його частину (дивiденди); 

o вийти в установленому законодавством 

порядку з Товариства; 

o отримувати у разi лiквiдацiї Товариства 

частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства; 

o розпоряджатися акцiями, що їм належать, у 

порядку, визначеному чинним законодавством та  

Статутом Товариства;  

o одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства у порядку, встановленому законом; 

o користуватися переважним правом на 

придбання акцiй Товариства нової емiсiї пропорцiйно 

частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй 

кiлькостi простих акцiй. 

Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 

Товариства, що пропонуються їх власником до 

продажу третiй особi, не передбачається. Акцiонери 

Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без 

згоди iнших акцiонерiв та Товариства, без обмежень 

розпоряджатись акцiями Товариства, в тому числi 

продавати, чи iншим чином вiдчужувати їх на користь 

iнших юридичних та фiзичних осiб. Акцiонери можуть 

мати також iншi права, передбаченi чинним 

законодавством або рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. Переважне право Товариства на придбання 

акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до 

вiдчуження третiм особам, не допускається.  

Iнформацiя не надається тому, що 

емiтент є приватним акцiонерним 

товариством яке не здiйснювало 

публiчну пропозицiю i немає допуску 

до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру. 

Примітки: 

Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на фондовiй бiржi в 
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частинi включення до бiржового реєстру. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий 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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.02.2011 114/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300301007 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Електронні 

іменні 

2 81 482 250 162 964 500 100 

Опис 
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.  
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Раабе Вiталiй Германович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Iвiнський Михайло Володимирович 2 600 000 3,190878 2 600 000 0 

Скрипка Анатолiй Васильович 1 500 000 1,840891 1 500 000 0 

Усього 8 500 000 10,431718 8 500 000 0 

 

10. 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 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.02.2011 114/1/11 UA2300301007 81 482 250 162 964 500 81 229 482 0 0 

Опис: 

Товариство немає акцiонерiв, якi мають голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено. Вiдповiдно право голосу, за результатами обмеження жоднiй особi не 

передавалось. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, усього 

(тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 43 218 44 738 0 0 43 218 44 738 

  будівлі та споруди 3 379 4 145 0 0 3 379 4 145 

  машини та обладнання 29 482 32 339 0 0 29 482 32 339 

  транспортні засоби 10 216 8 043 0 0 10 216 8 043 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 141 211 0 0 141 211 

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 43 218 44 738 0 0 43 218 44 738 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби 

використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних 

характеристик.  

Первiсна вартiсть основних засобiв за МСФЗ на початок звiтнього перiоду 

становить 87 270  тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 97 715 тис. 

грн. 

Знос за МСФЗ на початок звiтного перiоду становить 41532  тис.грн., на 

кiнець звiтного перiоду становить 46 238  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; 

Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.1.2.2021 року  - 1506,0 

тис. грн. 

Первiсна вартiсть (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних 

засобiв  на 31.12.2021 року становить 1 532  тис. грн. 

Майже всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi з 

моменту їх введення в експлуатацiю, тому  ступiнь їх зносу значний. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

81 319 59 722 

Статутний капітал (тис.грн) 162 965 162 965 

Скоригований статутний капітал (тис.грн) 162 965 162 965 

Опис Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 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 31.12.2021 року, визначена i становить               

81 319 тис. грн, що менше розмiру зареєстрованого капiталу Товариства на  81 646 тис.грн. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 
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виникнення частина боргу 

(тис. грн) 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

погашення 

Кредити банку X 93 180,5 X X 

у тому числі:  

ТОВ "Аграрний iнвестицiйний центр " 01.04.2021 93 180,5 14 31.03.2026 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 189 525 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 282 705,5 X X 

Опис Станом на 01.01.2021 року та 31.12.2021  року Товариство має 

зобов'язання за  кредитами банку в розмiрi 93180,5 тис. грн.  

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 

УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №1340 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-19 

Факс 482-52-15 

Вид діяльності Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв 

Опис Види послуг, якi надає особа: 

Центральний депозитарiй для здiйснення 

депозитарної дiяльностi виконує такi 

функцiї: 

- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк 

цiнних паперiв та обмежень прав на 

рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; 

- обслуговування обiгу цiнних паперiв на 

рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; 

- обслуговування корпоративних операцiй 

емiтента на рахунках у цiнних паперах 

клiєнтiв; 

- зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до 

компетенцiї Центрального депозитарiю 

вiдповiдно до Закону, на рахунках у цiнних 
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паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими 

цiнними паперами; 

- здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних 

паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; 

- ведення реєстру кодiв цiнних паперiв. 

 

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

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Акцiонерний комерцiйний 

промислово-iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00039002 

Місцезнаходження 01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, пров. Шевченка, буд. 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ № 286518 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 364-66-61 

Факс 278 07 98 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис 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. 

 

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

батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство Страхова 

компанiя "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31650052 

Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м. Черкаси, 

вул.Смiлянська, 23, оф. 401 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №584965 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2001 

Міжміський код та телефон (0472)322-299 

Факс 32-22-99 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Надання послуг  з страхування майнових 

iнтересiв, що гне суперечать законодавству 

України, пов'язанi з вiдшкодуванням 

особою, цивiльно -правова  

вiдповiдальностi якої застрахована, вiд 

шкоди, заподiяної життю, здоров'ю, майну 

потерпiлих внаслiдок експлуатацiї 

забезпеченного транспортного засобу                         

№ 0000148-24-19-01 вiд 23.12.2020 р. 

 

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

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "АТТОРНЕЙ ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33536326 

Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. 

Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37, 

офiс 512 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4412 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010 

Міжміський код та телефон (0472) 32-03-56 

Факс 32-03-57 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi 

послуги емiтенту 

Опис 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  № 

27/2020-А вiд 02  листопада  2020 року  

Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

(основний). 

 

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

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"IНВIНТУМ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38511128 

Місцезнаходження 01133, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця 

Кутузова, 18/7 лiтера "Б" каб.79 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ №286840 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.04.2014 

Міжміський код та телефон (044) 3323034 

Факс 3323034 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 
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ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис 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 

Приватне акцiонерне товариство Страхова 

компанiя "КРЕМIНЬ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24559002 

Місцезнаходження 01021, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Iнститутська, 19Б, оф. 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя СТ №124 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.08.2004 

Міжміський код та телефон (062) 345-20-83 

Факс 345-06-31. 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис 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 №1001023-17-01-20 вiд 02.01.2020 

р., №10001028-17-01-20 вiд 31.01.2020 р. 

 

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

батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Мiжнародний iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35810511 

Місцезнаходження 18007, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. 

Черкаси, вул.Хрещатик,190 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Банкiвська лiцензiя 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НБУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.03.2008 

Міжміський код та телефон 044 351-79-00 

Факс 044 351-79-01 

Вид діяльності Банкiвськi послуги визначених частиною 

третьою статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" 

Опис Банкiвськi послуги визначених частиною 

третьою статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть"  
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

Приватне акцiнерне товариство 

"Українська пожежно - страхова компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04050, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Кирилiвська, б.40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ №641975 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя , що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв у 

сферi ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015 

Міжміський код та телефон (044) 227-21-47 

Факс 227-21-47 

Вид діяльності Страхування 

Опис 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 №серiї ДПД №07/4-5426 вiд 

01.10.2021 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 №серiї 

1788-2 №1315 вiд 01.10.2021 року. 

 

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

батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З 

РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ 

ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича,  будинок 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон +38 044 287 56 70 

Факс +38 044 287 56 73 

Вид діяльності Особа уповноважена надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, 

особи, яка здiйснює оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi учасника 

фондового ринку 

Опис Свiдоцтво реєстрацiйний номер 

DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку, вiд дiяльностi - особа 

уповноважена надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку, для 

провадження дiяльностi з подання звiтностi 

та/або адмiнiстративних даних 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
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фондового ринку. 

Особа надає програмний комплекс, який 

дозволяє учасникам ринку оприлюднювати 

регульовану iнформацiю в 

Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 

даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку та подавати електронну 

звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до 

НКЦПФР вiдповiдно до встановлених 

вимог. 

 

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

батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "Аудит плюс" ЛТД 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22811147 

Місцезнаходження 18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. 

Черкаси, вул. Гоголя, 315 , к.1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 346/4 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2017 

Міжміський код та телефон 0472543262 

Факс +380504430963 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi 

послуги емiтенту 

Опис Дата i номер рiшення про проходження 

перевiрки системи контролю якостi 

аудиторських послуг (за наявностi)

 Рiшення АПУ №346/4 вiд 25.05.17 

Номер в  Реєстр аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi № 1270  Дата 

включення до Реєстру 22.10.18 

Дата i номер договору Договiр  №05- 

2022/ф вiд  27 сiчня  2022 року  

Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

(основний) 

Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити обов'язковий 

аудит фiнансової звiтностi" - 1270 

audit24@i.ua; auditplus.net.ua 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

Територія Черкаська обл. за КАТОТТГ 
UA710804900101

44486 

Організаційно-право

ва форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво автотранспортних засобів за КВЕД 29.10 

Середня кількість працівників: 403 

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 2 401 

    первісна вартість 1001 2 402 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 1 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 44 725 51 477 

    первісна вартість 1011 86 196 97 715 

    знос 1012 ( 41 471 ) ( 46 238 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 13 0 

    первісна вартість 1016 74 0 

    знос 1017 ( 61 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 44 740 51 878 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 237 801 198 327 

Виробничі запаси 1101 98 735 106 197 

Незавершене виробництво 1102 16 547 23 026 

Готова продукція 1103 119 892 65 702 

Товари 1104 2 627 3 402 
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Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 19 835 33 410 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 23 663 75 041 

    з бюджетом 1135 6 577 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 415 153 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 1 060 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10 1 169 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 10 1 169 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 288 301 309 160 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 333 041 361 038 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 162 965 162 965 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 2 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 7 225 7 225 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -110 470 -87 630 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 59 722 82 560 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 95 217 79 323 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
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    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 95 217 79 323 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 9 485 

    товари, роботи, послуги 1615 168 339 160 019 

    розрахунками з бюджетом 1620 844 3 852 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 771 1 313 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 119 5 503 

    одержаними авансами 1635 0 11 511 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 4 997 6 346 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 32 1 126 

Усього за розділом IІІ 1695 178 102 199 155 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 333 041 361 038 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2021 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 635 668 492 853 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 565 871 ) ( 427 261 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 69 797 65 592 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 7 390 6 030 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 29 617 ) ( 23 344 ) 

Витрати на збут 2150 ( 16 447 ) ( 32 688 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4 237 ) ( 10 288 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 26 886 5 302 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 494 399 

Інші доходи 2240 4 772 1 878 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 10 233 ) ( 2 156 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 79 ) ( 85 043 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 22 840 0 
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    збиток 2295 ( 0 ) ( 79 620 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 22 840 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 79 620 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 22 840 -79 620 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 424 233 401 508 

Витрати на оплату праці 2505 66 448 55 844 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13 377 11 532 

Амортизація 2515 6 447 4 671 

Інші операційні витрати 2520 23 361 38 315 

Разом 2550 533 866 511 870 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 81 482 250 81 482 250 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 81 482 250 81 482 250 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,280310 0,977150 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,280310 0,977150 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2021 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 702 613 558 440 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1 574 1 477 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 63 584 33 261 

Надходження від повернення авансів 3020 1 679 651 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 
3025 9 143 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 592 984 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 175 690 25 544 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 257 065 ) ( 259 436 ) 

Праці 3105 ( 51 791 ) ( 48 451 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 12 840 ) ( 12 110 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 37 285 ) ( 34 714 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 382 890 ) ( 213 774 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 178 103 ) ( 25 231 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 25 763 26 784 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 1 787 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 
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Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 9 838 ) ( 26 470 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9 838 -24 683 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 5 435 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 8 633 ) ( 2 156 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 1 060 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -15 128 -2 156 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 797 -55 

Залишок коштів на початок року 3405 10 44 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 362 21 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 169 10 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за ЄДРПОУ 05390419 

 

Звіт про власний капітал 

За 2021 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 162 965 0 2 7 225 -110 470 0 0 59 722 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 162 965 0 2 7 225 -110 470 0 0 59 722 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 22 840 0 0 22 840 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 
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до бюджету відповідно до 

законодавства  

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -2 0 0 0 0 -2 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -2 0 22 840 0 0 22 838 

Залишок на кінець року  4300 162 965 0 0 7 225 -87 630 0 0 82 560 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є юридичною особою, створеною вiдповiдно до 

законодавства України та є резидентом України; код ЄДРПОУ 05390419. АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" створене у формi приватного акцiонерного товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

(Далi по тексту  Товариство). 

Дата державної реєстрацiї 27.06.1994 року. 

Юридична  та фактична адреса Акцiонерного Товариства: вул. Рiздвяна, 292, м. Черкаси, Україна, 18036; 

Основними видами дiяльностi Товариства є: 

Код КВЕД 29.10 Виробництво автотранспортних засобiв (основний);  

Код КВЕД 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами; 

Код КВЕД 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; 

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

Код КВЕД 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 

Середня чисельнiсть персоналу протягом 2021 року становила 403 особи (2020 -  414 осiб). Станом на 31 грудня 2021 

року в ТОВАРИСТВI  працювали 405 осiб (на 31 грудня 2020 року 401 особа). 

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

2.1 Пiдтвердження вiдповiдностi 

Фiнансова звiтнiсть загального призначення пiдготовлена вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (далi - МСФЗ), мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

2.2 Основа оцiнки 

Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю Товариства станом на 31 грудня 2021 року та за 2021 фiнансовий 

рiк i пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi. 

У фiнансовiй звiтностi надана порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. 

Фiнансова звiтнiсть АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" включає: 

- Звiт про фiнансовий стан; 

- Звiт про сукупний дохiд; 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом); 

- Звiт про власний капiтал; 

- Примiтки до фiнансової звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдписана керiвництвом 23.02.2022 року.   АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" випуск фiнансової звiтностi з метою оприлюднення здiйснює на основi Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV пiсля затвердження її зборами Товариства. 

2.3 Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi 

Функцiональною валютою Товариства та валютою подання даної фiнансової звiтностi є українська гривня. Всi суми у 

данiй фiнансовiй звiтностi округленi до тисяч гривень, якщо не зазначене iнше. 

2.4 Операцiйне середовище 

Дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться пiд впливом безперервної полiтичної та 

економiчної невизначеностi, спричиненої вiйськовим протистоянням на Сходi України та спалахом COVID-19. 

З кiнця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економiчне становище в 

Українi. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, 

соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть 

пiдприємств, у тому числi Товариства. 

2.5 Безперервнiсть дiяльностi. 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає, що Товариство буде 

продовжувати свої операцiйну дiяльнiсть в найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи i погасити 

свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, управлiнський персонал  Товариства вважає, що 

використання принципу безперервної дiяльностi є доречним в даних обставинах. 

При цьому, на дату затвердження звiтностi Товариство залежить вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. В результатi 

виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї та можливiсть вiдшкодування вартостi активiв 

Товариства, її можливiсть погашати свої борги в мiру настання строкiв їх сплати. Товариство напряму залежить вiд 

чинного законодавства та змiн у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне та iнше господарське законодавство. 

Ця фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi 

коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.  

В 2021 роцi для пiдприємства iснувала низка ризикiв, якi несли в собi загрозу  припинення дiяльностi. Бiльшiсть ризикiв 
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були обумовленi свiтовими кризовими явищами, якi спричинила пандемiя Covid-19. 

Найбiльш значущим з групи ризикiв, що несли загрозу припинення, або скорочення дiяльностi пiдприємства, було 

скорочення продажу автобусiв. Внаслiдок карантинних обмежень щодо перевезення пасажирiв мiським, примiським, 

мiжмiським транспортом, перевiзники втратили значну частину доходiв i не мали достатньо коштiв на оновлення 

автобусного парку, що спричинило рiзке падiння попиту на них.  Загалом, продаж мiських автобусiв в 2020 роцi 

скоротилася бiльше, нiж в 3 рази,  Вихiд був в розширеннi  продажу iнших моделей автобусiв i вантажних автомобiлiв. 

Продаж був переорiєнтований на  шкiльнi автобуси, на якi був попит, завдяки прийнятою Кабiнетом Мiнiстрiв України 

Державною цiльовою соцiальною програмою "Шкiльний автобус".  Дистриб'юторська i дилерська мережi були 

орiєнтованi на максимальну участь в мiсцевих тендерах по шкiльним автобусам. Також увага придiлялась розвитку 

продажу вантажних автомобiлiв за рахунок розширення їх модельного ряду. Внаслiдок цих заходiв, пiдприємству вдалося 

стабiлiзувати ситуацiю i не допустити подальшого падiння. Продаж автобусiв в 2021 роцi скоротилося в порiвняннi з 2020 

роком, але таке скорочення не несло загрозу i не виходило за межi скорочення в автомобiльнiй галузi Європи. Продаж 

вантажних автомобiлiв в 2021 роцi не скоротився i залишився на рiвнi 2020 року. 

Для захисту вiд коливання попиту, в цiлях пiдтримання безперервностi дiяльностi, пiдприємство в поточному роцi планує 

освоїти  продаж  нових моделей автобусiв. Також в поточному роцi планується розширення модельного ряду вантажних 

автомобiлiв. 

 В 2021 роцi пiдприємство отримало прибуток. Тобто дiяльнiсть пiдприємства, незважаючи на  кризовi явища, 

обумовленi пандемiєю Covid-19 и коливанням курсiв валют, була прибутковою. В поточному роцi, при реалiзацiї всiх 

заходiв, що планує пiдприємство  дiяльнiсть пiдприємства також планується прибутковою. 

2.6 Вiдповiдальнiсть керiвництва 

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, результати її дiяльностi, а також рух 

грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. 

2.7 Використання суджень та оцiнок 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, 

якi впливають на застосування облiкової полiтики та на суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, що вiдображаються у 

звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи i зобов'язання. Товариство  зробило  оцiнки i 

припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись 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 

обгрунтованими, 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. 

Оцiнки i пов'язанi з ними припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються в тому перiодi, 

в якому цi оцiнки були переглянутi, а також у майбутнiх перiодах, якщо цi змiни здiйснюють на них вплив. 

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. 

Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець 

звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв 

та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

- Строки корисного використання основних засобiв 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке 

засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв 

керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких 

будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування 

майбутнiх норм амортизацiї. 

- Вiдстроченi податковi активи 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно 

отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва 

вимагається прийняття виваженого професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi 

можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього 

податкового планування. 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi за 2021 рiк, вiдповiдає полiтицi, яку Товариство 

послiдовно застосовувало при складаннi окремої рiчної фiнансової звiтностi за попереднi звiтнi перiоди за винятком 

прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу з 1 сiчня 2021 року.  Товариство не  застосовувало достроково будь-якi 

iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.  

Нижче описанi основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї окремої фiнансової 

звiтностi. 

3.1. Основнi засоби 

Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для 
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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 первiсна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його 

лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку Товариство 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, iмовiрно, 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.  

Амортизацiя основних засобiв розраховується з урахуванням таких термiнiв корисного використання активiв: 

Будiвлi та споруди - 20 рокiв 

Машини та обладнання - 5 рокiв 

Транспортнi засоби та iншi основнi засоби - 5 рокiв 

Меблi, iнструменти та iнвентар - 4 роки 

Iншi основнi засоби - 12 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 признається в прибутках i збитках.  

Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю. До складу iнвестицiйної нерухомостi включаються будiвлi 

та/або земля, на якiй вони розташованi, або їх частки, якщо вони утримуються з метою отримання орендних платежiв 

та/або збiльшення вартостi капiталу. При цьому частки об'єктiв, що використовуються з цiєю метою, мають бути поданi 

окремо. Якщо цi частки не можуть бути поданi окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна її 

частка (до 30%) утримується для використання у виробництвi або в постачаннi товарiв чи наданнi послуг, або для 

адмiнiстративних цiлей. 

3.2. Нематерiальнi 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.  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 враховується  в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. 

Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується 

економiчних вигiд. 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 i витрати в момент списання. 

3.3. Знецiнення нефiнансових активiв 

Активи, якi амортизуються, аналiзуються на предмет знецiнення у випадку будь-яких подiй або змiн обставин, якi 

свiдчать про те, що вiдшкодування балансової вартостi активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається 

у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його 

справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття або вартiсть використання активу, залежно вiд того, яка з них 

бiльша.  

Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних 

активiв на кожну звiтну дату.  В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть 

вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити 

вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої 

вiдноситься такий актив.  

Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до 

використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого 

знецiнення. 

Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i 

експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв 

дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну 

ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових 

потокiв не коректувалася. 

Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова 

вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi.  Збитки вiд знецiнення вiдразу 

вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому 

випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. 
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У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) 

збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть 

не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був 

вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в 

прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку вiдновлення 

збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi. 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз будiвництвом основних засобiв, з урахуванням 

вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва.  Незавершене будiвництво не 

амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об'єктiв 

основних засобiв, починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому 

мiсцi та станi, якi необхiднi для їх використання за призначенням, визначеним керiвництвом.   

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу 

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або 

балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються 

для продажу, не пiдлягають амортизацiї. 

3.4. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання визнаються, коли Товариство є стороною договiрних вiдносин по вiдповiдному 

фiнансовому iнструменту. 

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки.  

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайнiй 

операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. 

Активний ринок - це такий ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в 

достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. Справедлива вартiсть 

фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за 

окремим активом або зобов'язанням та їх кiлькостi, що утримується Компанiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо 

звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що утримується 

Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.  

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного 

боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi 

проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та 

нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому 

числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а 

включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом 

вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової 

вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати 

або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї 

фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до валової балансової вартостi 

фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по 

iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi 

вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторах, 

якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного 

термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами 

договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи створеними 

кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна процентна ставка коригується на 

кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi 

договiрних грошових потокiв.  

3.4.1.Фiнансовi активи - первiсне визнання.  

Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю через прибуток та збиток спочатку визнаються за справедливою 

вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, 

понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна 

угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж 

справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим 

iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi в якостi базових даних використовують лише данi з 

вiдкритих ринкiв.  

Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та iнвестицiй у борговi 

iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу. 

Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного 

законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто 



 

75 

на дату, коли Товариство зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання 

фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору про придбання 

фiнансового iнструменту. 

Основними фiнансовими iнструментами Товариства є торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх 

еквiваленти, торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть, позиковi кошти, iншi фiнансовi активи та зобов'язання, що 

облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - категорiї оцiнки.  

Товариство класифiкує фiнансовi активи за такими категорiями оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток та 

збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд та за амортизованою вартiстю. Класифiкацiя та подальша 

оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi Товариства для управлiння вiдповiдним портфелем 

активiв та (ii) характеристик грошових потокiв за активом.  

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть 

та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. 

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - бiзнес-модель. Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Товариство 

управляє активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою Товариства: (i) виключно отримання передбачених 

договором грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), 

або (ii) отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають у результатi продажу 

активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу"), або якщо не 

застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються 

за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.  

Бiзнес-модель Товариства, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для отримання передбачених 

договором грошових потокiв. 

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв. Якщо бiзнес-модель передбачає 

утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв або для отримання передбачених договором 

грошових потокiв i продажу, Товариство оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми 

боргу та процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). У ходi такої оцiнки Товариство 

аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам базового кредитного договору, тобто проценти 

включають тiльки вiдшкодування щодо кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного 

договору та маржу прибутку. SPPI-тест виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не 

проводиться. 

Фiнансовi активи - рекласифiкацiя. Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється 

бiзнес-модель для управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективо з початку першого 

звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi. Товариство не змiнювала свою бiзнес-модель протягом поточного перiоду i не 

здiйснювала рекласифiкацiї. 

Знецiнення фiнансових активiв -  резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. На основi прогнозiв Товариство оцiнює очiкуванi 

кредитнi збитки, пов'язанi з борговими iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання кредитiв та 

договорами фiнансової гарантiї, для активiв за договорами з покупцями. Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i 

визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i активiв за договорами з покупцями на кожну звiтну дату. Оцiнка 

очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає:  

" об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв,  

" вартiсть грошей у часi та  

" всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi 

економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. 

Товариство застосовує спрощений пiдхiд до створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, передбачений МСФЗ 9, 

який дозволяє використання резерву пiд очiкуванi збитки за весь строк iнструменту для всiх активiв у категорiях 

дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть, виходячи iз 

припущення , що дебiторська заборгованiсть не мiстить iстотного компоненту фiнансування. Очiкуванi кредитнi збитки 

визначаються в сумi кредитних збиткiв за повний цикл iснування заборгованостi. Для оцiнювання очiкуваних кредитних 

збиткiв Товариство використовує матрицю резервування, за якою резерви на покриття збиткiв розраховуються щодо 

дебiторської заборгованостi по аналiзу платоспроможностi покупця. Вихiдними даними для матриць резервування, є 

iсторичнi данi щодо прострочення платежiв, отримання оплати по простроченiй заборгованостi та прогнозна iнформацiя. 

Для оцiнки збiльшення кредитного ризику (тобто ризику дефолту) за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного 

визнання, Товариство використовує прогнознi данi, розглядає обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i 

доступну без надмiрних витрат чи зусиль, а також здiйснює аналiз, заснований на iсторичному досвiдi Товариства.  

Формування резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки Товариством проводиться наприкiнцi кожного звiтного перiоду 

шляхом проведення вiдповiдного аналiзу згiдно проведених розрахункiв. 

Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. 

Повернення ранiше списаних сум визнається доходом.  

Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого резерву вiдбувається пiсля 
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визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання 

iнших передумов, визначених вимогами чинного законодавства України. 

Фiнансовi активи - списання.  

Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, коли Товариство вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх 

стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя 

припинення визнання. Товариство може списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового 

стягнення, коли Товариство намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає обгрунтованих 

очiкувань щодо їх стягнення. 

Фiнансовi активи - припинення визнання - Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли  

" активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або  

" Товариство передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про 

передачу, i  

" при цьому також передало в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або  

" Товариство не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати 

контроль.  

Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй 

сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Фiнансовi активи - модифiкацiя умов - Товариство iнодi переглядає або iншим чином модифiкує договiрнi умови 

фiнансових активiв. Товариство оцiнює, чи є модифiкацiя передбачених договором грошових потокiв суттєвою, та визнає 

рiзницi. Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд первiсного активу 

спливають, Товариство припиняє визнання первiсного фiнансового активу i визнає новий актив за справедливою 

вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у 

тому числi для визначення факту значного пiдвищення кредитного ризику. Товариство також оцiнює вiдповiднiсть нового 

кредиту чи боргового iнструмента критерiю виплат виключно основної суми боргу та процентiв. Будь-яка рiзниця мiж 

балансовою вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво 

модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з 

капiталом iз власниками. 

У ситуацiї, коли перегляд умов був викликаний фiнансовими труднощами контрагента чи його неспроможнiстю виконати 

первинно узгодженi платежi, Товариство порiвнює первiснi та скоригованi грошовi потоки з активами на предмет iстотної 

вiдмiнностi ризикiв та вигод вiд активу внаслiдок модифiкацiї умови договору. Якщо ризики i вигоди не змiнюються, 

iстотна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, i його модифiкацiя не призводить до 

припинення визнання. Товариство здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування 

модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною ставкою (чи за ефективною 

процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених 

фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передоплати вiдносяться до 

категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або 

пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї 

необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля 

того, як Товариство отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi 

економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання 

товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була 

здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний 

збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть.  

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як такi, що вiдображаються за амортизованою вартiстю - позики та 

дебiторську заборгованiсть. 

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi активи 

класифiкуються по бiзнес-моделi, при якiй фiнансовi активи утримуються для отримання платежiв вiд дебiторiв або iнших 

компенсацiй, а отже, утримуються до погашення i облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу 

ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення.  

При первiсному визнаннi дебiторська заборгованiсть вiдображається за номiнальною вартiстю, яка також є 

амортизованою вартiстю за вiдсутностi вiдсоткiв, якi нараховуються на неї. 

Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про сукупнi доходи при припиненнi визнання або 

зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки 

вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи. 

Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до складу оборотних активiв, за винятком заборгованостi, строк погашення якої 

перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до складу необоротних активiв. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть, первiсно визнається за теперiшньою (дисконтованою) вартiстю суми до 
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отримання, а в подальшому рiзниця мiж теперiшньою вартiстю при первiсному визнаннi та номiнальною сумою 

амортизується i визнається вiдсотковим доходом. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням ефективної вiдсоткової ставки. Ефективна вiдсоткова ставка являє 

собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за 

договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витрати на 

здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання боргового iнструменту або, 

коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання. 

Амортизацiя на основi використання ефективної вiдсоткової ставки включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про 

прибутки та збитки. Збитки, зумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про прибуток або збиток у складi iнших 

операцiйних витрат. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвки в касi, депозитiв до запитання в банках та iнших короткострокових 

високолiквiдних iнвестицiй з первiсним строком не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

вiдображаються за амортизованою вартiстю, оскiльки:   

" вони утримуються для отримання передбачених договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою 

виключно виплати основної суми боргу та процентiв та  

" вони не вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.  

Умови, встановленi виключно законодавством (наприклад, положення про конвертацiю боргу у власний капiтал у деяких 

країнах), крiм випадкiв, коли вони включенi в умови договору i застосовувалися б, навiть якщо у подальшому 

законодавством змiнилося б. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або 

використати для розрахунку по зобов'язаннях протягом, принаймнi, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, 

включаються до складу iнших необоротних активiв. 

3.4.2. Фiнансовi зобов'язання 

Класифiкацiя як боргових iнструментiв або iнструментiв капiталу.  

Борговi iнструменти та iнструменти капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як власний капiтал, 

залежно вiд сутностi договiрних вiдносин. 

Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки.  

Фiнансовi зобов'язання Товариства класифiкованi як фiнансовi зобов'язання, якi у подальшому оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. 

Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання.  

Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорiв, 

виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання). 

Обмiн борговими iнструментами з iстотно вiдмiнними умовами мiж  Товариством та її первiсними кредиторами, а також 

суттєвi модифiкацiї умов iснуючих фiнансових зобов'язань облiковуються як погашення первiсного фiнансового 

зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Умови вважаються суттєво вiдмiнними, якщо дисконтована 

приведена вартiсть грошових потокiв вiдповiдно до нових умов, включаючи всi сплаченi винагороди за вирахуванням 

отриманих винагород, дисконтованих iз використанням первiсної ефективної процентної ставки, як мiнiмум, на 10% 

вiдрiзняється вiд  дисконтованої приведеної вартостi решти грошових потокiв вiд первiсного фiнансового зобов'язання. 

Якщо обмiн борговими iнструментами чи модифiкацiя умов облiковується як погашення, всi витрати або сплаченi 

винагороди визнаються у складi прибутку чи збитку вiд погашення. Якщо обмiн або модифiкацiя не облiковується як 

погашення, всi витрати чи сплаченi винагороди вiдображаються як коригування балансової вартостi зобов'язання i 

амортизуються протягом строку дiї модифiкованого зобов'язання, що залишився. 

Модифiкацiї зобов'язань, якi не призводять до їх погашення, облiковуються як змiна оцiночного значення за методом 

нарахування кумулятивної амортизацiї заднiм числом, при цьому прибуток або збиток вiдображається у складi прибутку 

чи збитку, якщо економiчна суть рiзницi у балансовiй вартостi не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. 

Фiнансовi зобов'язання, вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. Товариство 

може вiднести окремi зобов'язання у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток при 

первiсному визнаннi. Прибутки та збитки за такими зобов'язаннями вiдображаються у складi прибутку чи збитку, крiм 

суми змiн у справедливiй вартостi, яка пов'язана зi змiнами кредитного ризику за цим зобов'язанням (визначається як 

сума, яка не вiдноситься до змiн ринкових умов, внаслiдок яких виникає ринковий ризик), яке вiдображене в iншому 

сукупному доходi та в подальшому не рекласифiкується у прибуток чи збиток. Це можливо, якщо таке представлення не 

створює або не збiльшує облiкову невiдповiднiсть. У такому випадку прибутки та збитки, пов'язанi зi змiнами кредитного 

ризику за зобов'язанням, також вiдображаються у складi прибутку чи збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв -  

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої 

суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є 

намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

При цьому право на взаємозалiк  

" не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та  

" повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах:  
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" у ходi ведення звичайної комерцiйної дiяльностi,  

" у разi невиконання зобов'язань за платежами (подiя дефолту) та  

" у випадку неплатоспроможностi чи банкрутства. 

Вексельнi розрахунки.  

Частина операцiй продажу здiйснюється iз використанням розрахункiв у негрошовiй формi. Негрошовi розрахунки 

включають розрахунки векселями, якi є борговими iнструментами. 

Продажi та закупiвлi, що, як очiкується, будуть врегульованi у формi взаєморозрахункiв визнаються на основi 

управлiнської оцiнки справедливої вартостi, яка буде отримана чи передана у ходi негрошових розрахункiв. Справедлива 

вартiсть визначається на основi наявних доступних ринкових даних.  

Товариство приймає векселi вiд своїх клiєнтiв у розрахунок за дебiторською заборгованiстю. Випущенi клiєнтами векселi 

облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.  

Кредиторська заборгованiсть за  основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть 

за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, i визнається спочатку за 

справедливою вартiстю, а в подальшому облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної 

процентної ставки.  

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат, понесених на 

проведення операцiї, а в подальшому облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної 

процентної ставки.  

Передплати, отриманi Товариством, визнаються по первiсно отриманих сумах. 

Заборгованiсть, строк погашення якої бiльше одного року вiд дати складання фiнансової звiтностi, вiдносити до складу 

довгострокової заборгованостi. На дату складання фiнансової звiтностi така заборгованiсть вiдображається за 

амортизованою вартiстю.  

До довгострокових зобов'язань належать: довгостроковi кредити банкiв; iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; 

вiдстроченi податковi зобов'язання; довгостроковi забезпечення та довгостроковi зобов'язання. 

Кредити та позики визнаються спочатку за справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-яких витрат на здiйснення 

операцiй. Пiсля первiсного визнання банкiвськi кредити та позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з 

будь-якими рiзницями мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, яка визнається у звiтi про прибутки та збитки 

протягом перiоду їх залучення. 

У випадку, якщо позики викуповуються або зараховуються до погашення, будь-яка рiзниця мiж сумою погашення та 

балансовою вартiстю визнається негайно у звiтi про прибутки та збитки. 

Для визначення ефективної вiдсоткової ставки використовується середньозважена  вартiсть кредитiв згiдно даних  

Нацiонального банку України на дату отримання кредиту iз врахуванням iндексу iнфляцiї. 

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора 

(позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, 

вважається довгостроковим, якщо: 

" позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслiдок 

порушення; 

" не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 

Фiнансове зобов'язання виключається зi звiту про фiнансовий стан тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, 

визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується. 

Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного 

фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого 

фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання 

нового фiнансового зобов'язання. Рiзницю мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи 

збитку. 

Аналiтичний облiк зобов'язань ведеться окремо за кожним постачальником та пiдрядником в розрiзi кожного договору 

(при його вiдсутностi - рахунку). 

3.5. Витрати на позики 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, 

тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, 

додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого 

використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витратах того 

перiоду, в якому вони понесенi. 

3.6. Забезпечення 

 Забезпечення визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникає в 

результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i 

при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. 

 З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створюється резерв для забезпечення 

оплати вiдпусток. Сума забезпечення оплати вiдпусток нараховується щомiсяця, виходячи iз показникiв фактично 

нарахованої заробiтної плати та днiв невикористаних вiдпусток працiвникiв. Сума забезпечення виплат премiй 
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нараховується виходячи з рiчного розрахунку згiдно умов трудових контрактiв.   

В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву  для забезпечення оплати 

вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування  розмiру резерву  для забезпечення оплати вiдпусток.  

            З метою достовiрного вiдображення вартостi запасiв в балансi Товариства у випадку виявлення запасiв iз 

невiдповiдними показниками якостi створюється резерв знецiнення запасiв виходячи з оцiнки запасiв за цiною можливої 

реалiзацiї.    

3.7. Запаси 

Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, 

пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.  

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид).  

Оцiнка запасiв здiйснюється Товариством:  

- при надходженнi запасiв;  

- при вибуттi запасiв;  

- на дату складання фiнансової звiтностi.  

Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв є собiвартiстю 

запасiв, яка складається з цiни придбання, суми ввiзного мита та суми iнших податкiв, витрат на транспортування, 

вартостi робiт з навантаження та розвантаження, iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i 

доведенням їх до стану, в якому вини придатнi для використання у запланованих цiлях.  

При вибуттi (продаж та iнше вибуття) запасiв оцiнку проводити за методом ФIФО. Собiвартiсть готової продукцiї та 

незавершеного виробництва включаються: прямi затрати на матерiали i оплату працi, а також долю виробничих 

накладних витрат, без врахування витрат на кредити. На дату балансу в бухгалтерському облiку Товариства запаси 

вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: за собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї.  

Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв - очiкувана цiна реалiзацiї запасiв в умовах звичайної дiяльностi за вирахуванням 

очiкуваних витрат на її реалiзацiю.  

Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу:  

- очiкувана цiна їх продажу знизилася;  

- продукцiя (товари) залежалися i не користуються попитом у покупцiв;  

- продукцiя (товари) частково втратили свою первiсну вартiсть;  

- запаси iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду.  

Уцiнка вартостi запасiв здiйснюється шляхом створення резерву (забезпечення) знецiнення запасiв. Товариство визнає 

резерви на знецiнення запасiв виходячи iз оцiнки кiлькостi та вартостi нелiквiдних запасiв, проведеної за результатами 

щорiчної iнвентаризацiї. По закiнченнi звiтного перiоду сума нарахованого резерву коригується в залежностi вiд 

результатiв iнвентаризацiї 

3.8. Оренда  

Товариство як орендодавець  

Товариство, як орендодавець, класифiкує оренду як фiнансову за наявностi таких ознак:  

"  оренда передає орендаревi право власностi на базовий актив, наприкiнцi строку оренди;  

"  орендар має можливiсть придбати базовий актив за цiною, що, як очiкується, буде достатньо нижчою за 

справедливу вартiсть на дату, коли можливiсть може бути реалiзовано, щоб iснувала обгрунтована впевненiсть на дату 

початку дiї оренди в тому, що можливiсть буде реалiзовано;  

"  строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї базового активу, навiть якщо право 

власностi не передається;  

"  на дату початку дiї оренди теперiшня вартiсть орендних платежiв дорiвнює принаймнi в основному всiй 

справедливiй вартостi базового активу та  

"  базовий актив має такий спецiалiзований характер, що тiльки орендар може використовувати його, не 

здiйснюючи значних модифiкацiй.  

Вся iнша оренда класифiкується Товариством як операцiйна щодо орендних угод, в яких Товариство виступає в якостi 

орендодавця.  

Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкується як 

операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до 

балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi 

оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi 

Товариство не розрiзняє операцiйну та фiнансову оренду за угодами, в яких воно виступає в якостi орендаря, оскiльки 

МСФЗ 16 передбачає унiфiкований облiк орендних операцiй, в яких Товариство виступає в якостi орендаря. 

3.9. Вiдсотковi ставки  

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiдну функцiональну валюту за курсами обмiну, встановленими 

Нацiональним банком України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, що облiкованi в iноземних валютах на 

звiтну дату, перераховуються у функцiональну валюту за курсами  

Монетарнi активи та зобов'язання, номiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за обмiнним курсом, що дiє 

на дату складання фiнансової звiтностi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються iз використанням курсiв обмiну валют станом на дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi 
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оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховувати iз використанням курсiв обмiну валют на дату 

визначення справедливої вартостi.  

Курсовi рiзницi визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони виникають. 

При дисконтуваннi фiнансових iнструментiв  застосовується ринкова ставка вiдсотка на аналогiчний iнструмент, який 

подiбний за валютою i строком погашення. 

3.10. Пенсiйнi зобов'язання   

Державний пенсiйний план з визначеними внесками.  

Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. 

Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана сума включається 

до витрат того перiоду, 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. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi "Iншi операцiйнi 

витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.  

3.11. Доходи.  

При укладаннi контракту Товариство оцiнює товари чи послуги, обiцянi в контрактi з замовником, i визначає їх як 

зобов'язання до виконання, якi можуть бути представленi як:  

1) товари чи послуги (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є рiзними;  

2) серiя окремих товарiв або послуг, якi є по сутi однаковими та мають однакову схему передачi замовнику. Дохiд вiд 

реалiзацiї товарiв/ послуг визнається коли (або у мiру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання, 

передаючи обiцяний товар або послугу клiєнтовi.  

Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Товариство передає контроль 

над товаром або послугою з плином часу, i, отже, задовольняє зобов'язання щодо виконання та визнає дохiд з часом, якщо 

виконується один з таких критерiїв:  

- клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесi виконання; 

 - виконання Товариством договору створює або вдосконалює актив, який контролюється клiєнтом у процесi створення 

або вдосконалення активу;  

- виконання Товариством договору не створює активу з альтернативним використанням для Товариства i Товариство має 

юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогоднi.  

У всiх iнших випадках дохiд визнається в певний момент часу, коли зобов'язання щодо виконання повнiстю виконано. 

Дохiд (виручка) Товариства включає:  

- дохiд вiд продажу товарiв;  

- дохiд пов'язаний з виконанням договорiв комiсiї;  

- дохiд пов'язаний з наданням послуг.  

Дохiд вiд реалiзацiї визнається в сумi грошової винагороди, на яку Товариство очiкує мати право в обмiн на передачу 

домовлених товарiв чи послуг (задоволення зобов'язань до виконання за контрактом).  

Дохiд вiд реалiзацiї визнається у звiтi про фiнансовий результат за вирахуванням податку на додану вартiсть, iнших 

непрямих податкiв i очiкуваних знижок (якщо такi пропонуються).  

Товариство проводить оцiнку своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими визначається, чи вона виступає як 

принципал або агент. Процентнi доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективного 

вiдсотка, який являє собою вiдповiдну ставку, яка застосовується для дисконтування очiкуваних майбутнiх надходжень 

грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисної служби фiнансового iнструменту до балансової вартостi 

фiнансового активу). Процентний дохiд включається до фiнансового доходу у звiтi про сукупний дохiд. 

3.12.  Податки  

Податок на прибуток  

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. 

Поточний податок 

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний 

прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або 

витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, 

якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного 

податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали 

чинностi на звiтну дату. 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку 

оподатковуваного прибутку.  

Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць.  

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць.  

Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом 
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або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню 

бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, 

якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового 

використання цих активiв, бiльш не є високою. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок 

оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично 

набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення 

зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства 

(станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести 

взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i 

тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.  

Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi 

безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний 

податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.  

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й зменшується, якщо бiльше не 

iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю 

суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну 

звiтну дату й визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає 

можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.  

Податок на додану вартiсть  

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:  

ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ 

визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;  

дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.  

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до 

дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан.  

3.13. Нерозподiлений прибуток  

Нерозподiлений прибуток включає суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод дiяльностi.  

3.14. Акцiонерний капiтал  

Фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал. 

Простi акцiї Товариства класифiкуються як пайовi iнструменти.  

3.15. Дивiденди  

Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обгрунтованою. У разi виплати остаточних дивiдендiв, 

їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на загальних зборах.  

3.16. Фiнансовi витрати  

Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за кредитами та позиками, прибутки та збитки вiд 

дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами 

3.17. Iнформацiя за сегментами 

Товариство визнає операцiйним сегментом окремий компонент Товариства: 

" який бере участь у дiяльностi, вiд якої воно може отримувати доходи та нести втрати; 

" операцiйнi результати якого регулярно переглядається вищим  керiвництвом, яке приймає операцiйнi рiшення 

для оцiнки результативностi дiяльностi та розподiлу ресурсiв; 

" для якого є окрема фiнансова iнформацiя. 

Дохiд вiд продажiв зовнiшнiм клiєнтам становить бiльше 10% сукупного (зовнiшнього та внутрiшнього доходу) всiєї 

дiяльностi. 

 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. 

3.18.Умовнi зобов'язання та активи 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової 

звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчний потенцiал, є незначною.  

3.19. Подiї пiсля звiтної дати  

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi надають додаткову 

iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля 

звiтної дати i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової 

звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.  

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ  

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснення, вперше застосованi Товариством   

Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" , МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка", МСФЗ 7 
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"Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї" , МСФЗ 4 "Страховi контракти" та МСФЗ 16 "Оренда" 

У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi у 2019 роцi 

та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi 

виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за 

фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою. 

Поправки розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних 

ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни 

базового рiвня процентної ставки альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).  

Змiни до вимог зазначених стандартiв стосуються: 

o змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову 

вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну 

ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної базової ставки; 

o облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що вона вносить змiни, 

якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям облiку хеджування; i 

o розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики, що виникають внаслiдок 

реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок. 

Данi поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. Цi 

поправка не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства за 2021 рiк, але можливо матимуть вплив у майбутньому. На 

даний час цей вплив оцiнити не можливо. 

 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

МСБО 16 "Основнi засоби".  

Поточною редакцiєю п.17 IAS 16 передбачено, що до первiсної вартостi об'єкта основних засобiв включаються витрати на 

перевiрку активу, зменшенi на суму чистих надходжень вiд продажу виробiв, вироблених у процесi доставки та перевiрки 

активу. Наприклад, витрати на тестування обладнання включаються до первiсної вартостi за мiнусом прибутку вiд 

продажу зразкiв, отриманих у процесi тестування, а витрати на випробування свердловини включаються до первiсної 

вартостi за мiнусом прибутку вiд продажу нафти та газу, добутих у результатi випробування свердловини. З 1 сiчня 2022 

року забороняється вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд продажу вироблених виробiв в перiодах, 

коли компанiя готує актив до використання за призначенням. Натомiсть компанiя визнаватиме таку виручку вiд продажiв 

та вiдповiднi витрати у складi прибутку або збитку. Ефективна дата застосування - 01 сiчня 2022 року. Допускається 

застосування до цiєї дати. Данi поправки можуть мати вплив в майбутньому, якщо Товариство проведе операцiю з 

основними фондами, описану в поправцi. 

 

МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" 

Поточною редакцiєю п. 68 IAS 37 не уточнюється, якi саме витрати слiд брати до уваги при оцiнцi витрат на виконання 

контракту з метою iдентифiкацiї його обтяжливостi. Внаслiдок цього iснує розбiжнiсть у методиках врахування витрат, 

що призводить до вiдмiнностей у фiнансовiй звiтностi компанiй, якi мають у своїх портфелях обтяжливi договори. З 1 

сiчня 2022 року до п. 68 IAS 37 внесено змiни, внаслiдок яких встановлено, що витрати на виконання договору включають 

витрати, якi безпосередньо пов'язанi з цим договором, а також: 

(a) додатковi витрати на виконання цього договору, наприклад, прямi витрати на оплату працi та матерiали; i 

(b) розподiленi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням договорiв, наприклад, розподiлену частину витрат на 

амортизацiю об'єкта основних засобiв, що використовується для виконання в числi iнших та даного договору. Поправки 

уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто 

прямi та розподiленi витрати.  

Ефективна дата застосування - 01 сiчня 2022 року. Допускається застосування до цiєї дати. Поправка не матиме впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до 

облiку для об'єднання бiзнесiв. 

Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видiв зобов'язань i 

умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, 

непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на 

Концептуальнi засади фiнансової звiтностi 2018 року. Ефективна дата застосування поправки 1 сiчня 2022 року. 

Допускається застосування до цiєї дати. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): 

o до МСФЗ (IFRS) 1. Дочiрнє пiдприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому 

пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати 

оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної 

материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ; 
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o до МСФЗ (IFRS) 9. Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання 

фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди - воно включає тiльки винагороду, 

сплачене мiж позикодавцем i позичальником, включаючи винагороду, сплачену або отриману вiд особи iнших сторiн; 

o до МСФЗ (IFRS) 16. Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ 

(IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi 

компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди; 

o до МСБО (IAS) 41. Ефекти оподаткування при визначеннi справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS 

41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої 

вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13. 

Ефективна дата застосування поправок 1 сiчня 2022 року. Допускається застосування до цiєї дати. Поправки не матимуть 

впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта 

господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

   Сутнiсть поправок: 

o уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право вiдстрочити 

врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець 

звiтного перiоду; 

o класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi того, чи планує компанiя 

скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя  

реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв; 

o роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю  - якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання 

залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому 

випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови 

на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором пiзнiше; i 

o роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити шляхом випуску власних 

iнструментiв власного капiталу. 

Поправки будуть застосовуватися починаючи iз 1 сiчня 2023 року. Товариство не планує  застосувати поправки до цiєї 

дати. Iмовiрно, що застосування поправок матиме вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, але на даний час цей вплив 

оцiнити не можливо. 

 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi",  

Практичнi рекомендацiї (IFRS PS) 2 "Формування суджень про суттєвiсть" 

Поправки  включають: 

Замiна вимог до компанiй розкривати свої "основнi положення" облiкової полiтики вимогою розкривати "суттєвi 

положення" облiкової полiтики; i 

Додавання керiвництва про те, як компанiям слiд застосовувати концепцiю суттєвостi при прийняттi рiшень щодо 

розкриття облiкової полiтики. 

Iнформацiя про облiкову полiтику є суттєвою, якщо, розглядаючи разом з iншою iнформацiєю, включеною до фiнансової 

звiтностi, вона за обгрунтованими очiкуваннями могла б вплинути на рiшення, якi основнi користувачi фiнансової 

звiтностi загального призначення роблять на основi цiєї звiтностi.  

Хоча операцiя, iнша подiя або умова, з якою пов'язана iнформацiя про облiкову полiтику, може бути суттєвою (сама по 

собi), це не обов'язково означає, що вiдповiдна iнформацiя про облiкову полiтику є суттєвою для фiнансової звiтностi.  

Розкриття несуттєвої iнформацiї про облiкову полiтику може бути прийнятним, хоч i не вимагається. Поправки будуть 

застосовуватися починаючи iз 1 сiчня 2023 року. Товариство не планує  застосувати поправки до цiєї дати. Iмовiрно, що 

застосування поправок матиме вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, але на даний час цей вплив оцiнити не можливо.   

 

МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" 

До появи цих поправок, МСФЗ (IAS) 8 включав визначення облiкової полiтики та визначення змiни у бухгалтерських 

оцiнках. Поєднання визначення одного поняття (облiкова полiтика) з iншим визначенням змiн (змiна у бухгалтерських 

оцiнках) приховує рiзницю мiж обома поняттями. 

Щоб зробити цю вiдмiннiсть бiльш ясною, Рада з МСФЗ вирiшила замiнити визначення змiни у бухгалтерських оцiнках 

визначенням бухгалтерських оцiнок.  

Поправки замiнюють визначення змiн у бухгалтерських оцiнках визначенням бухгалтерських оцiнок. Згiдно з новим 

визначенням, бухгалтерськi оцiнки - це "грошовi суми у фiнансовiй звiтностi, оцiнка яких пов'язана з невизначенiстю". 

Компанiя  здiйснює бухгалтерську оцiнку задля досягнення мети, поставленої в облiкової полiтицi. Виконання 

бухгалтерських оцiнок включає використання суджень чи припущень з урахуванням останньої доступної надiйної 

iнформацiї. 

Ефекти змiни вихiдних даних або методу оцiнки, використаних для виконання бухгалтерської оцiнки, є змiнами в 

бухгалтерських оцiнках, якщо вони не є результатом виправлення помилок попереднього перiоду. Поправки будуть 
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застосовуватися починаючи iз 1 сiчня 2023 року. Товариство не планує  застосувати поправки до цiєї дати. Iмовiрно, що 

застосування поправок матиме вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, але на даний час цей вплив оцiнити не можливо.   

 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

Операцiя, яка не є об'єднанням бiзнесiв, може призвести до початкового визнання активу та зобов'язання та на момент її 

здiйснення не впливати нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату початку 

оренди орендар, як правило, визнає зобов'язання з оренди та включає ту саму суму у початкову вартiсть активу у формi 

права користування. Залежно вiд застосовного податкового законодавства при первiсному визнаннi активу та зобов'язання 

щодо такої операцiї можуть виникнути рiвновеликi оподатковуванi та тимчасовi рiзницi, що вiднiмаються. Звiльнення, 

передбачене пунктами 15 i 24, не застосовується до таких тимчасових рiзниць, i тому органiзацiя визнає вiдкладене 

податкове зобов'язання та актив, що виникли. 

Компанiя, що застосовує поправку вперше, має на дату початку самого раннього з представлених порiвняльних перiодiв: 

(a) визнати вiдстрочений податковий актив - тiєю мiрою, в якiй є ймовiрним наявнiсть у майбутньому оподатковуваного 

прибутку, проти якого можна зарахувати цю вiд'ємну тимчасову рiзницю, 

вiдкладене податкове зобов'язання щодо всiх тимчасових рiзниць, що вiднiмаються та оподатковуються, пов'язаних: 

(i) з активами у формi права користування та зобов'язаннями з оренди; i 

(ii) з визнаними зобов'язаннями щодо виведення об'єктiв з експлуатацiї, вiдновлення навколишнього середовища та 

аналогiчними зобов'язаннями та iз сумами цих зобов'язань, включених до первiсної вартостi вiдповiдного активу; 

(b) визнати сумарний ефект первинного застосування цих поправок як коригування вступного сальдо нерозподiленого 

прибутку (або iншого компонента власного капiталу, залежно вiд ситуацiї) на зазначену дату. 

Ефективна дата застосування поправок 1 сiчня 2023 року. Допускається застосування до цiєї дати. Поправки не матимуть 

впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi 

пiдприємства" 

"Продаж або внесок активiв у угодах мiж iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю чи спiльним пiдприємством" 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 застосовуються до випадкiв продажу або внеску активiв мiж iнвестором 

та його асоцiйованою органiзацiєю чи спiльним пiдприємством. Зокрема, поправки роз'яснюють, що прибутки або збитки 

вiд втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка не є бiзнесом, в угодi з асоцiйованою органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством, якi враховуються методом участi в капiталi, визнаються у складi прибуткiв або збиткiв материнської 

компанiї лише у частцi iнших непов'язаних iнвесторiв у цiй асоцiйованiй органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. 

Аналогiчно, прибутки чи збитки вiд переоцiнки до справедливої вартостi решти частки в колишнiй дочiрнiй органiзацiї 

(яка класифiкується як iнвестицiя в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство i враховується методом участi в 

капiталi) визнаються колишньою материнською компанiєю тiльки в частцi незв'язаних iнвесторiв у нову асоцiйовану 

органiзацiю або спiльне пiдприємство. Ефективна дата застосування поправок 1 сiчня 2023 року. Допускається 

застосування до цiєї дати. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

5. РЕКЛАСИФIКАЦIЯ У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

Протягом 2021року до облiкової полiтики не  вносились змiни.  

Будь-яких помилок попереднiх перiодiв, а саме: пропускiв або викривлень у фiнансовiй звiтностi за один або кiлька 

попереднiх перiодiв, якi виникають через невикористання або зловживання достовiрною iнформацiєю, яка була наявна, 

коли фiнансову звiтнiсть за тi перiоди затвердили до випуску; за обгрунтованим очiкуванням, могла бути отриманою та 

врахованою при складаннi та поданнi цiєї фiнансової звiтностi, не було виявлено. 

Також за попереднi звiтнi перiоди не було виявлено та, вiдповiдно, виправлено в цiй звiтностi помилок, якi були 

помилками у математичних пiдрахунках, у застосуваннi облiкової полiтики, помилками, допущеними внаслiдок недогляду 

або неправильної iнтерпретацiї фактiв, а також унаслiдок шахрайства. 

 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI  

 

6. Розкриття iнформацiї про облiковi судження та розрахунковi оцiнки  

Суттєвi оцiнки та судження 

У застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описана в Примiтцi 3, керiвництво зобов'язане робити судження, 

оцiнки та припущення, що впливають на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi та балансову вартiсть активiв та зобов'язань 

протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення заснованi на iсторичному досвiдi, 

поточних обставинах та прогнозах, якi вважаються релевантними та достатньо достовiрними.. Проте невизначенiсть у 

вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому 

iстотних коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки. 

Припущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi вона мала в своєму розпорядженнi на момент 

пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i припущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися 

зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Товариству обставини. Такi змiни вiдображаються в припущеннях у мiру 

того, як вони вiдбуваються.  Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнених. 
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Оцiнки та основнi припущення переглядаються постiйно. Перегляди бухгалтерських оцiнок визнаються у перiодi, в якому 

переглядаються, якщо перегляд впливає лише на той перiод або у перiод перегляду у майбутнiх перiодах, якщо перегляд 

впливає як на поточний, так i на майбутнiй перiоди. Судження, якi мають найбiльш значний вплив на суми, визнанi в 

фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань 

протягом наступного фiнансового року, включають: 

Оцiночний строк експлуатацiї основних засобiв - Керiвництво Товариства регулярно переглядає термiн оцiночнi строки 

експлуатацiї основних засобiв. Орiєнтовнi термiни корисного використання заснованi на технiчних умовах та / або намiрi 

використання. Керiвництво збiльшить / зменшить нарахування амортизацiї, якщо термiн корисного використання менше / 

бiльше, нiж попередньо оцiнений термiн експлуатацiї.  

Знос i амортизацiя. Методи нарахування зносу та амортизацiї грунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх 

строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом 

технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до 

змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань. Темпи технологiчного розвитку важко 

передбачити, i припущення Товариства щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися згодом. Деякi активи i 

технологiї, в якi iнвестувала Товариство кiлька рокiв тому, усе ще використовуються i забезпечують базу для нових 

технологiй. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядають принаймнi раз на 

рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв 

корисного використання, амортизацiйнi вiдрахування коригують на перспективнiй основi.  

Амортизацiя активiв у формi права користування.  Активи у формi права користування, як правило, амортизуються 

лiнiйним методом протягом строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них 

закiнчиться ранiше. 

Визначення строку оренди - визначаючи термiн оренди, керiвництво враховує всi факти та обставини, якi створюють 

економiчний стимул для продовження строку оренди або припинення його. Варiанти продовження (або перiоди пiсля 

можливого припинення) включаються до строку оренди лише у тому випадку, якщо оренду може бути продовжено (або 

не припинено). 

Оцiнка переглядається, якщо вiдбулася значна подiя або iстотна змiна обставин, що впливає на цю оцiнку i яка 

знаходиться пiд контролем орендаря. Протягом поточного фiнансового року фiнансовий ефект вiд перегляду умов оренди 

для вiдображення ефекту вiд здiйснення варiантiв продовження та припинення був несуттєвим. 

Визнання вiдстроченого активу з податку на прибуток - визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою суму 

податку на прибуток, яка може бути зарахована проти майбутнiх податкiв на прибуток, i вiдображається у звiтi про 

фiнансовий стан. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть 

використання вiдповiдного податкового кредиту. Це передбачає наявнiсть тимчасових рiзниць, сторнування яких 

очiкується у майбутньому, i наявнiсть достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку для здiйснення вирахування. 

Оцiнка майбутнiх оподатковуваних прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого є можливим у 

майбутньому, базується на середньостроковому бiзнес-планi, який готує керiвництво, та результатах його екстраполяцiї 

на майбутнi перiоди. В основi бiзнес-плану лежать очiкування керiвництва, що вважаються обгрунтованими за iснуючих 

обставин 

Дисконтування  

Дисконтування - одна з сфер облiку, де професiйне судження має основоположний характер. При облiку як фiнансових 

активiв, так i зобов'язань керiвництво Товариства у першу чергу враховує економiчну суть операцiй та вимоги МСФЗ i, 

виходячи з цього, формує професiйне судження про те, чи доцiльно застосовувати дисконтування у кожному конкретному 

випадку. Ставка дисконтування - це оцiночна величина, тому в рiзних ситуацiях вона вiдрiзнятиметься. В якостi ставки 

дисконтування приймається переважно ринкова ставка вiдсотка на аналогiчний iнструмент (аналогiчний за валютою, 

термiном, типом ставки й iншими ознаками). Однак знайти аналогiчний фiнансовий iнструмент не завжди 

представляється можливим, тому на практицi використовується максимально близький ринковий аналог.  

 

7. Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 

тис. грн. 

Показники 2020 рiк 2021 рiк 

   

Пов'язаним сторонам - - 

Iншим покупцям 635668 492853 

Разом 635668 492853 

 

8. Собiвартiсть реалiзацiї  та елементи операцiйних витрат 

Собiвартiсть  реалiзованої продукцiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2021,2020 рокiв: 

тис. грн. 

Показники 2021 рiк 2020 рiк 

   

Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 565871 427261 
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9. Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином: 

тис. грн. 

Показники 2021 рiк  2020 рiк 

   

Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 424233 401508 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 66448 55844 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 13377 11532 

Амортизацiя 6447 4671 

Iншi витрати 23361 38315 

Разом 533866 511870 

 

10. Iншi операцiйнi доходи та витрати  

Iншi операцiйнi доходи та витрати представленi наступним чином: 

 тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

 Дохiд Витрати Дохiд Витрати 

Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - - - - 

Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 413 - 436 - 

Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 2840 2405 3435 3407 

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 3869 841 1561 5712 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки -  

72 

 - 19 

Утримання об'єктiв соцiально культурного призначення  120 - 109 

Iншi  операцiйнi доходи/(витрати) 268 799 598 1041 

В тому числi вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв - - - - 

Разом 7390 4237 6030 10288 

 

11. Адмiнiстративнi витрати 

тис. грн. 

 2021 рiк  2020 рiк 

   

Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 20820 17102 

Амортизацiя (знос) необоротних активiв 422 138 

Витрати на утримання i ремонт необоротних активiв 521 324 

Витрати на зв'язок  119 108 

Витрати на виплату пiльгових пенсiй 616 585 

Витрати на сплату податкiв 673 615 

Витрати сертифiкацiю 371 343 

Страхування майна, цивiльної вiдповiдальностi 3 3 

Юридичнi, iнформацiйнi, консультацiйнi послуги 271 204 

Iншi адмiнiстративнi витрати 5801 3922 

Разом 29617 23344 

 

12. Витрати на збут 

 тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

   

Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 1161 1149 

Витрати на гарантiйний ремонт 220 83 

Комiсiйнi винагороди продавцям  448 

Витрати на оплату послуг по договору комiсiї - - 

Витрати на страхування 14927 30944 

Iншi витрати 140 64 

Разом 16447 32688 

 

13. Фiнансовi доходи i витрати 

тис. грн. 

  2021 рiк 2020 рiк 

   Доходи Витрати Доходи Витрати 

       



 

87 

Вiдсотки за банкiвськими кредитами    - 10233 - 2156 

Iншi фiнансовi доходи   1494 

  399  

Разом   1494 10233       399 2156 

  

14.  Iншi доходи i витрати 

 тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

   

Iншi (доходи) 4772 1878 

Iншi  витрати 79 

- 85043 

Надзвичайнi витрати - - 

Разом 4851 (83165) 

 

15. Податок на прибуток 

Податок на прибуток визначається на пiдставi фiнансового результату за даними бухгалтерського облiку, скоригованого 

на податковi рiзницi.  

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у разi, якщо iснує 

iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. 

Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань 

проведена  на основi суджень керiвництва Товариства, якi базувалися на iнформацiї, на момент складання цiєї фiнансової 

звiтностi, вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не нарахованi 

Товариство визнає вiдкладенi податковi активи за невикористаними податковими збитками тiєю мiрою, якою є ймовiрним 

отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зарахованi податковi збитки. Для визначення суми 

вiдкладених податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiй звiтностi, на пiдставi ймовiрних термiнiв отримання та 

величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також стратегiї податкового планування, потрiбне значне судження 

керiвництва.  

тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

   

1.Фiнансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (+, -) 22840 (79620) 

2. Рiзницi, якi виникають вiдповiдно до Податкового кодексу  

України (34703) 44 845 

3. Прибуток що пiдлягає оподаткуванню за податковими правилами (11863) (34775) 

4. Податок на прибуток, нарахований за результатами звiтного податкового перiоду - - 

   

 

Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за 2021 та 2020 роки були представленi таким 

чином:  

тис. грн. 

             У звiтi про сукупний дохiд: 2021 рiк 2020 рiк 

Поточний податок на прибуток - - 

Вiдстроченi податки - - 

Разом витрати з податку на прибуток - - 

 

16. Основнi засоби 

Основнi засоби Товариства за 2021 рiк представленi наступним чином: 

тис. грн. 

 

 

Показник 

 Залишок на початок 

2021 року  

 

Надiйшли 

за рiк Iншi змiни 

+ Надiйшло 

- Вибуло Зменшення корисностi Нараховано 

Амортизацiї  Залишок на кiнець 
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2021 року 

 Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос   Первiсна 

вартiсть Знос 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

Основнi 

засоби, всього 86270 41532 13277 1832 1740 - 6446 97715 46238 

Земельнi дiлянки - - - - - - - - - 

Будинки та споруди 23280 19135 5229 (633) (632) - 792 

 27876 19295 

Машини i обладнання 49405 17066 4517 (1114) (1043) - 4246 52808 20269 

Транспортнi засоби 12869 4826 3525 (92) (72) - 1332 16302 6086 

Iнструмент, iнвентар 679 494 6 7 7 - 76 692 577 

Iншi основнi засоби 37 11  - - - - - 37 11     

           

Основнi засоби Пiдприємства за 2020 рiк представленi наступним чином: 

тис. грн. 

 

 

Показник 

 Залишок на початок 

2020 року Надiйшли 

за рiк Iншi змiни 

+ Надiйшло 

- Вибуло Нараховано 

амортизацiї 

за рiк Зменшення корисностi Залишок на кiнець 

2020 року 

 Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос   Первiсна 

вартiсть Знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основнi 

засоби, Разом 63628 39510 26750 3550 2067 4647 - 86270 41532 

Земельнi дiлянки - - - - - - - - - 

Будинки  та споруди 22556 17919 724 162 146 1216 - 23280 

 19135 

Машини та обладнання 28980 15828 21083 3413 1946 1882 - 49405 17066 

Транспортнi засоби 11364 5323 4920 -25 -25 1449 - 12869 4826 

Iнструмент, iнвентар 691 429 23 - - 100 - 679 494 

Iншi основнi засоби 37 11 - - -  - 37 11 

          

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi Товариство продовжує використовувати в 

господарськiй дiяльностi, становить 40758 тис. грн. на кiнець  2021 року та  1532 тис. грн. на кiнець 2020 року - 707 тис. 

грн. 

Вартiсть основних засобiв придбаних за рахунок цiльового фiнансування у 2021 роцi становить 16764 тис. грн., у 2020 

роцi - 40661 тис. грн. 

 Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом. 

 

17. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи  Товариства за 2021 рiк представленi наступним чином: 

тис. грн. 

 

 

Показник 

 Залишок на початок 

2021 року  
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Надiйшли 

за рiк Iншi змiни 

+ Надiйшло 

- Вибуло  

Нараховано 

амортизацiї 

за рiк Залишок на кiнець 

2021 року 

 Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iншi нематерiальнi активи 

 2 - 400   1 402 1 

Нематерiальнi активи  Товариства за 2020 рiк представленi наступним чином: 

тис. грн. 

 

 

Показник 

 Залишок на початок 

2020 року  

 

Надiйшли 

за рiк Iншi змiни 

+ Надiйшло 

- Вибуло  

Нараховано 

амортизацiї 

за рiк Залишок на кiнець 

2020 року 

 Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос  Первiсна 

вартiсть Знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iншi нематерiальнi активи 

 209 185 2 -209 -209 24 2 0 

18. Запаси 

тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

Сировина i матерiали 21512 16401 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 77282 74248 

Паливо 474 236 

Тара i тарнi матерiали 14 15 

Будiвельнi матерiали 57 51 

Запаснi частини 6527 6979 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 331 805 

Незавершене виробництво 23026 16547 

Готова продукцiя 65702 119892 

Товари 3402 2627 

Разом 198327 237801 

 

19. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

Торговельна дебiторська заборгованiсть   19835 33410 

Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами - - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 415 153 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв - - 

Разом 20250 33563 
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Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки не створений На торгову дебiторську заборгованiсть вiдсотки не 

нараховуються, i вона зазвичай погашається протягом 30-90 днiв.  

 

20. Передплати та iншi оборотнi активи  

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi наступним чином: 

тис. грн. 

Показники 31 грудня 2021 

 року 31 грудня 2020 

року 

1 3 2 

Аванси постачальникам 75041 23663 

Iншi оборотнi активи   

Разом 75041 23663 

 

Передплати, зробленi третiм сторонам,  переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї. 

 

21. Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання по розрахунках з бюджетом    

Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання Товариства по розрахунках з бюджетом   представленi наступним 

чином: 

тис. грн. 

Показники 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

   

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч.:   

Податок на додану вартiсть  6577 

Податок на прибуток   

Мiсцевi податки та збори   

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом , в т. ч. 3852 844 

Податок з доходiв фiзичних осiб 1189 684 

Податок на додану вартiсть 2432  

Податок на прибуток - - 

Акцизний збiр 68 40 

Екологiчний податок 6 6 

Рентна плата за спецiальне використання води - - 

Плата за землю 52 52 

Вiйськовий збiр 99 57 

Iншi податки 6 5 

   

22. Грошовi кошти та короткостроковi депозити  

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають  грошовi кошти на рахунках в банках iз початковим термiном погашення до 

трьох мiсяцiв. Усi iншi грошовi кошти та їх еквiваленти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, 

починаючи с дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, виключаються зi складу оборотних 

активiв та вiдображаються як  необоротнi. щодо яких Товариство на дату балансу оцiнює наявнiсть ознак, що свiдчать 

про зменшення корисностi. Товариство розмiшує свої грошовi кошти в українських банках з надiйною репутацiєю. 

 

Грошовi кошти  представленi наступним чином: 

тис. грн. 

Показники На  

31 грудня 2021 року На  

31 грудня 2020 року 

Готiвка  - 

Поточний рахунок  у банку ( у нацiональнiй валютi) 1169 10 

Депозитний рахунок ( у нацiональнiй валютi)   

Поточний рахунок  у банку (в iноземнiй валютi)   

Iншi рахунки в банках   

Разом 1169 10 

 

23. КАПIТАЛ 

 Капiтал представлений статутним фондом, резервним фондом та нерозподiленим прибутком (збитком). 

Неоплаченої частини статутного капiталу немає. Розмiр статутного капiталу упродовж 2021 року не змiнювався.  

Показники На  
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31 грудня 2021 року На  

31 грудня 2020 року 

Статутний капiтал 162965 162965 

Резервний капiтал 7225 7225 

Нерозподiленi прибутки (збитки) (87630) (110470) 

Капiтал у дооцiнках - 2 

Разом 1169 10 

 

Станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року, зареєстрований статутний капiтал Товариства становить    162 964 500 грн., 

подiлений на 81 482 250 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00  грн. кожна. Статутний капiтал сплачений 

повнiстю.  

Тримачi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу 

на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються i затверджуються на щорiчних зборах акцiонерiв. В 2021 та 2020 роках 

дивiденди не оголошувались та не виплачувались. 

Згiдно зi статутом Товариство створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 5 вiдсоткiв статутного капiталу. 

Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за 

рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створено для збiльшення статутного капiталу, погашення 

заборгованостi у разi лiквiдацiї Товариства, тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий 

резервний фонд, не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Товариства. Резервний капiтал складає 7225 тис. грн. (2020 р.: 

7225 тис. грн.). 

 

24. Довгостроковi зобов'язання 

Станом на 31.12.2020 року iснували невиконанi Товариством зобов'язання стосовно позики у сумi 95217 тис. грн., строк 

погашення якої був невизначений.  Сторони узгоджували умови та термiни погашення заборгованостi АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

 У 2021 роцi вiдбулась замiна кредитора,  набрали чинностi новi документи стосовно термiнiв погашення,  процентної 

ставки.  

Довгостроковi зобов'язання, вiдображенi в балансi за їх теперiшньою вартiстю. 

тис. грн. 

 31.12.2021 

 року 31.12.2020 

року 

   

Довгострокова заборгованiсть   79323 95217 

   

 

25. Забезпечення довгостроковi та поточнi 

Товариство створює поточне забезпечення  на оплату вiдпусток персоналу.  

тис. грн. 

Показники На  

31 грудня 2021 року На  

31 грудня 2020 року 

Залишок на початок року 4997 6244 

Нараховано (створено) 6631 5346 

Використано  5428 6593 

Залишок на кiнець року 6200 4997 

   

Керiвництво регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi.  Виходячи з 

наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли 

боржник зазнає фiнансових труднощiв. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво враховує поточнi 

умови в економiцi в цiлому, термiни виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства зi списання 

заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов оплати за договорами. В 2021 та  2020 роках резерв 

сумнiвних боргiв не створювався, виходячи з наявних обставин та iнформацiї (Примiтка 19). 

 

26. Торговельна  кредиторська заборгованiсть   

тис. грн. 

 31.12.2021  

року 31.12.2020  

року 

Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги 160019 168339 
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Умови щодо зазначених фiнансових зобов'язань:  

o торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою i, як правило, погашається протягом 60-денного термiну;  

 

27. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином: 

тис. грн 

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 9485  

Передплати отриманi 11511  

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 3852 844 

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 1313 771 

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 5503 3119 

Поточнi забезпечення, в тому числi: 6346 4997 

забезпечення на оплату вiдпусток 6346 4997 

забезпечення на виплату премiй - - 

забезпечення пiд судовi позови - - 

Забезпечення iншi - - 

Iншi поточнi зобов'язання 1126 32 

   

Умови щодо зазначених фiнансових зобов'язань:  

o iнша кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та погашається в середньому за шiсть мiсяцiв;  

o вiдсотки, як правило, виплачуються щокварталу протягом усього фiнансового року;  

 

28 Виплати персоналу 

Станом  на 31.12.2021 року чисельнiсть працiвникiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" становила 405 осiб. 

Керiвництво Товариства разом  iз профспiлковим комiтетом забезпечує виконання умов Колективного договору АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АТОБУС", щодо оплати працi, своєчасної виплати заробiтної плати. Вiдповiдно до пiдвищення 

соцiальних стандартiв на державному рiвнi, а також у результатi спiльної домовленостi роботодавця та профспiлкового 

комiтету Товариства у 2021 роцi вiдбулось пiдвищення рiвня оплати працi персоналу.  

Фонд оплати працi у 2021 роцi в Товариствi збiльшився порiвняно з 2020 роком на 10624 тис. грн. i склав 66448 тис. грн.  

 

29. Iнформацiя за сегментами 

Операцiйним сегментом Товариства є виробництво та продаж автотранспортних засобiв на територiї України  та на 

експорт. Дохiд вiд продажiв зовнiшнiм клiєнтам операцiйного сегменту  становить бiльше 10% сукупного (зовнiшнього 

та внутрiшнього доходу) всiєї дiяльностi. 

 До доходiв сегменту 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. 

Iншi активи, зобов'язання, доходи та витрати, а також податок на прибуток контролюється Товариством в цiлому. 

Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв наведена нижче 

тис. грн. 

 2021 рiк 2020 рiк 

 Сегмент 1 

Україна Нерозподiленi статтi Разом Сегмент 1 

Україна Нерозподiленi статтi Разом 

       

Дохiд вiд реалiзацiї 635668 - 635668 492853 - 492853 

Iншi операцiйнi доходи - 7390 7390 - 6030 6030 

Iншi доходи - 4772 4772 - 1878 1878 

Фiнансовi доходи 1494  1494 399  399 

Доходи вiд поточного податку на прибуток - - - - - - 

Усього доходiв звiтних сегментiв 637162 12162 649324 493252 7908 501160 

Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (565871) - (565871) (427261)

 - (427261) 

Валовий прибуток сегментiв 71291 12162 83453 65991 7908 73899 

Адмiнiстративнi витрати (29617) - (29617) (23344) - (23344) 

Витрати на збут (16447) - (16447) (32688) - (32688) 

Фiнансовi витрати 10233   2156   

Iншi витрати - (79) (79)  (85043) (85243) 

Нерозподiленi витрати - (4237) (4237) - (10288) (10288) 
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Витрати з поточного податку на прибуток - - - - - - 

Усього витрат звiтних сегментiв 56297 (4316) (60847) (58188) (95331) (153519) 

Фiнансовий результат дiяльностi сегмента 14994 7846 22840 7803 (87423) (79620) 

Активи звiтних сегментiв 361038 - 361038 326464 6577 333041 

Зобов'язання звiтних сегментiв 266967 11511 278478 266707 6612 273319 

       

 

РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ШНФОРМАЦIЇ 

30. Пов'язанi сторони 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", сторони вважаються пов'язаними, якщо одна 

сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в 

процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага 

придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не 

здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, 

що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Товариство здiйснює вiдповiднi процедури для 

визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами. Пов'язаними особами Товариства э провiдний 

управлiнський  персонал - особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння i контроль над 

дiяльнiстю пiдприємства, прямо або побiчно та  їхнi близькi родичi.  З метою пiдготовки фiнансової звiтностi за 2021 та  

2020 роки до провiдного управлiнського персоналу вiднесенi: члени Наглядової ради та члени Правлiння Товариства, 

головний бухгалтер. 

Винагорода членам Наглядової ради в 2021 та 2020 роках не виплачувалась, як i в попереднi звiтнi перiоди. 

Виплати ключовому керуючому персоналу за звiтний та попереднiй роки були проведенi тiльки у формi виплат за 

трудовими вiдносинами i складали у 2021 роцi 3232 тис. грн., у 2020 роцi  - 2 755  тис. грн.   

Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi. 

 

31. Умовнi активи i зобов'язання 

  Умовнi зобов'язання та активи. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них 

розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi 

вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкривається у випадку 

ймовiрностi притоку економiчних вигiд. 

 Юридичнi питання. У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає стороною в рiзних судових 

процесах та спорах. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями у разi їх виникнення 

внаслiдок таких судових процесiв та спорiв не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати 

майбутнiх операцiй. В звiтному роцi Товариство не виступало стороною в судових процесах.  

 Операцiйне середовище. Дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться пiд 

впливом безперервної полiтичної та економiчної невизначеностi, спричиненої вiйськовим протистоянням на Сходi 

України та спалахом COVID-19. 

З кiнця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економiчне становище в 

Українi. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, 

соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть 

пiдприємств, у тому числi Товариства.  

Товариство частково перевело своїх працiвникiв на вiддалену роботу з дому, за виключенням осiб, якi задiянi 

безпосередньо у виробництвi. Було проведено тестування можливостей програмного забезпечення i систем компанiї для 

забезпечення плавного переходу до режиму вiддаленої та безперебiйної роботи всiх робочих процесiв. Здоров'я i безпека 

спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. Застосованi заходи не вплинули на зниження виручки i обсягу 

операцiй Товариства. 

Наслiдки виникнення та поширення COVID-19 в країнах Європи суттєво не вплинули на попит на продукцiю Товариства. 

Обсяг чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї в порiвняннi з попереднiм роком збiльшився  на 28,98 вiдсотки. Завдяки 

економiї витрат, валовий прибуток збiльшився в порiвняннi з попереднiм роком на 6,41 вiдсотки. Прибуток вiд 

операцiйної дiяльностi склав 26886 тис. грн, що на 407,1 вiдсоткiв бiльше  нiж минулого року. 

тис. грн. 

Показники дiяльностi  2021 рiк 2020 рiк  Вiдхилення,  Вiдхилення у % (гр.4/гр.3*100 

1 2 3 4 5 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, грн. 635668 492853 142853 28,98 

Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, грн. 69797 65592 4205 6,41 

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi, грн. 26886 5302 21584 407,1 

 

Керiвництво Товариства впевнене, що на час складання фiнансової звiтностi воно має достатньо ресурсiв для 

забезпечення безперервної дiяльностi Товариства в найближчому майбутньому. 

Хоча фiнансова система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi працює вiдносно стабiльно, подальший 

розвиток подiй на Сходi України, тривалiсть i вплив пандемiї COVID-19 станом на дату затвердження звiтностi не 
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представляється можливим передбачити. Враховуючи вкрай невизначену i нестабiльну ситуацiю, прогнози можуть значно 

змiнитися за короткий промiжок часу.  

Керiвництво Товариства постiйно стежить за поточним станом подiй, змiною законодавства i вживає всiх необхiдних 

заходiв з метою пiдтримання його сталої дiяльностi, а також постiйно оцiнює свої зобов'язання, якi стосуються змiн та 

оновлення законодавства. 

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi б могли вплинути на економiку країни, а також те, який вплив вони 

можуть здiйснити на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає всiх 

необхiдних заходiв для забезпечення безперервної дiяльностi Товариства. 

32. Управлiння ризиками 

Стратегiчною метою Товариства є завоювання бiльшої частки локальних i глобальних ринкiв та нiвелювання ринкового 

ризику. Досягнення таких цiлей можливо за рахунок збiльшення збуту, полiпшення якостi продукцiї та бiльш тiсної 

роботи з клiєнтами для задоволення їх потреб i продажiв бiльш високо маржинальних продуктiв.  

Основними фiнансовими iнструментами є торгова дебiторська i кредиторська заборгованостi, грошi та їх еквiваленти. 

Метою даних фiнансових iнструментiв є фiнансування операцiйної дiяльностi.  

Ризиками, якi виникають у зв'язку з зазначеними вище фiнансовими iнструментами, є курсовий ризик, ризик лiквiдностi, 

кредитний ризик i ризик пов'язаний зi змiною процентних ставок за позиками.  

Валютний ризик. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в основному в наступних валютах: українська гривня, долар США 

i росiйський рубль Євро, японська єна.  

Продажi товарiв здiйснюються в основному на  ринках України та ближнього зарубiжжя. Товариство схильне курсовому 

ризику вiд коливання курсiв тих чи iнших валют.  

Офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним банком України ( надалi - НБУ) на визначенi дати був таким: 

 

Валюта На 31 грудня 2021 року На 31.грудня 2020 року 

долар США(1) 27,2782 28,2746 

Євро (1) 30,9226 34,7396 

японська єна (10) 2,3691 2,7444 

росiйський рубль (10) 3,6397 3,78,23 

 

Торгова дебiторська та кредиторська заборгованiсть, деномiнованi в iноземнiй валютi призводять до виникнення 

валютного ризику. Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.  

Втрати вiд курсових рiзниць за 2021 рiк становили 841 тис. грн, вiдповiдно за 2020 рiк - 5702 тис, грн. 3869 тис грн., а за 

2020 рiк 1561 тис. грн. Доходи вiд курсових рiзниць за 2021 рiк становили. 

В умовах воєнного часу немає можливостi передбачити змiну курсу валют та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.  

Ризик лiквiдностi. Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування дiяльностi, як за 

рахунок керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок отримання вiдстрочки платежiв за кредиторською 

заборгованiстю. З цiєю метою Товариство проводить аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з 

очiкуваними надходженнями грошових коштiв. У разi надмiрної наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi, 

Товариство перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином.  

Основними джерелами фiнансування Товариства були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, яку Товариство може 

погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської заборгованостi та реалiзацiї iнших активiв.  

 

 На 31 грудня 2021 року На 31грудня 2020 року 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1169 10 

Поточнi зобов'язання та забезпечення 361038 333041 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0032 0,00 

 

У 2021 роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився i становить 0,0032 (у 2020 роцi вiдповiдно 0,00).  

Пiд час вiйськових дiй в Українi ризик лiквiдностi Товариства збiльшується, з однiєї сторони, в результатi зменшення 

надходжень вiд реалiзацiї продукцiї 

Кредитний ризик.  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у Товариства пов'язаних iз 

цим збиткiв. 

Товариство схильне до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також iнших 

фiнансових активiв. 

Фiнансовi iнструменти Товариства, а саме торгова дебiторська i кредиторська заборгованостi є основними джерелами 

кредитного ризику. Згiдно полiтики управлiння ризиками, кредитний ризик контролюється на постiйнiй основi. Оцiнка 

платоспроможностi контрагентiв здiйснюється для всiх контрагентiв. Як правило, Товариство не вимагає забезпечення 

виконання зобов'язань контрагентами, оскiльки основнi продажi вiдбуваються клiєнтам з надiйною кредитною iсторiєю i 

статистикою оплати. З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного ризику не повинен значною 

мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською заборгованiстю.  
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Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фiнансових активiв в балансi.  

В умовах воєнного часу рiвень кредитного ризику зростає. Процентний ризик. Для Товариства властивий процентний 

ризик у в зв'язку з процентними позиками. Даний ризик нiвелюється шляхом залучення та балансування ефектiв 

запозичень з фiксованою i плаваючою ставками.  

Ризик управлiння капiталом.  

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення збереження капiталу та безперервної дiяльностi Товариства в 

майбутньому, забезпечення прибутку для власникiв, а також забезпечення фiнансування поточних потреб Товариства, її 

капiтальних витрат та стратегiї розвитку Товариства. Товариство розглядає позиковий капiтал як основне джерело 

формування капiталу. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу та змiнює її вiдповiдно до 

змiн економiчних умов. Структура власного капiталу розкрита у Примiтцi 21. 

Ризик фiзичного пошкодження чи втрати активiв 

Росiйська Федерацiя 24 лютого 2022 року розпочала вiйну проти України. Виробничi потужностi Товариства розташованi 

не в зонi бойових дiй та не зазнали пошкоджень. Але Товариство не в змозi оцiнити подальший розвиток подiй та оцiнити 

ризик фiзичного пошкодження чи втрати активiв. 

  

33. Безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, згiдно з яким 

реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбуваються в ходi звичайної дiяльностi.  

Складаючи фiнансову звiтнiсть управлiнський персонал оцiнив здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi з урахуванням всiєї доступної iнформацiї про майбутнє, враховуючи можливi результати  подiй та 

змiни умов та реально можливi вiдповiдi на такi подiї та умови на дату складання фiнансової звiтностi.. 

Повномасштабне вiйськове вторгнення росiйської федерацiї у лютому 2022 року (пiсля дати звiту) завдало потужного 

удару по всiх ланках економiчної системи нашої держави, значно вплинуло дiяльнiсть  Пiдприємства. Для зменшення 

ризику щодо впливу подiй пiд час вiйни Керiвництво вживає належних заходiв на пiдтримку стабiльностi його дiяльностi. 

Керiвництво Пiдприємства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на сектор та iншi галузi економiки, а 

також на те, як вони можуть вплинути  на майбутнiй фiнансовий стан Пiдприємства. 

У зв'язку з неможливiстю спрогнозувати подальший перебiг подiй, визначити заходи, якi буде застосовано керiвництвом 

країни, термiни дiї обмежувальних заходiв, а також достовiрно оцiнити ефект впливу поточної ситуацiї на дiяльнiсть 

Пiдприємства та її контрагентiв, а також на економiчне середовище в цiлому iснує суттєва невизначенiсть. 

Таким чином,  цiлком ймовiрно, що подальше продовження росiйської агресiї може  призвести  до подiй та умов, якi 

можуть викликати значнi сумнiви у здатностi пiдприємства продовжувати безперервну дiяльнiсть. 

Товариство тимчасово припинило виробництво продукцiї у звязку з нестабiльною безпековою ситуацiєю, подорожчанням 

енергоносiїв, зменшенням обсягiв реалiзацiї продукцiї. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає 

всiх необхiдних заходiв для забезпечення збереження активiв, людського капiталу та безперервної дiяльностi Товариства. 

Дана фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань якi можуть мати мiсце в нестабiльному середовищi, що пов'язане 

з вiйною. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони матимуть мiсце та будуть оцiненi. 

34. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

На дату складання фiнансової звiтностi не вiдбувалось подiй, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан 

Пiдприємства на звiтну дату, а саме 

o коригуючих подiй, якi потребують  вiдображення  у фiнансовiй звiтностi та  

o суттєвих подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, i потребують  вiдображення в 

примiтках до фiнансової звiтностi. 

Проте на дату пiдписання фiнансової звiтностi за 2021 рiк розпочалась вiйна росiйської федерацiї проти України. Указом 

Президента України № 64/2022,  в Українi введено воєнний стан, мiркування керiвництва про безперервнiсть дiяльностi в 

умовах вiйни розкрита у примiтцi  32. 

Голова правлiння      В.Г. Раабе 

   

Головний бухгалтер               Н.П.Коваленко 

- 
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності 

емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фiрма "Аудит плюс" ЛТД 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків - фізичної 

особи) 

22811147 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 

315 , к.1 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в 

Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

1270 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

номер: 346/4, дата: 26.05.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 

звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 05/2022-ф, дата: 31.01.2022 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 27.01.2022, дата закінчення: 

31.05.2022 

12 Дата аудиторського звіту 31.05.2022 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 62 130,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

 ЗА 2021 РIК 

. Роздiл: 

ЗВIТ ЩОДО  АУДИТУ  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на 31.12.2021 року                                                                                                

Думка 

Ми провели аудит  фiнансової звiтностi  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  

(надалi Товариство), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2021 року та звiту про сукупний 

дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на 31 грудня 2021 року та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIY щодо складання фiнансової звiтностi. 

 Основа для думки  

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 Пiдприємства згiдно з Мiжнародним 

кодексом етики професiйних бухгалтерiв  Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються 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. 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 

       Ми звертаємо увагу на Примiтки 33, 34  до фiнансовiй звiтностi, в яких  розкриваються подiї пiсля 

звiтного перiоду та дана оцiнка управлiнським персоналом спроможностi Товариства продовжувати безперервну 

дiяльнiсть в умовах  вiйськової агресiї росiйської федерацiї проти України та  введенням  воєнного  стану iз 24 

лютого 2022 року. Керiвництво Товариства зазначає, що   не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть 

впливати на сектор в якому працює Товариство та iншi галузi економiки, а також на те, як вони можуть вплинути  

на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. 

       У зв'язку з неможливiстю спрогнозувати подальший перебiг подiй, визначити заходи, якi буде застосовано 
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керiвництвом країни, термiни дiї обмежувальних заходiв, а також достовiрно оцiнити ефект впливу поточної 

ситуацiї на дiяльнiсть Товариства та її контрагентiв,  на економiчне середовище в цiлому, iснує суттєва 

невизначенiсть. 

       Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

       Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя - фiнансова 

та/або не фiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї), що розкрита у Звiтi про 

управлiння Товариства за календарний рiк, який починається  1 сiчня 2021 року та закiнчується 31 грудня 2021 

року,  на вiдповiднiсть  вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україна" 

вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV зi змiнами та доповненнями, Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товарнi ринки"  iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом №1587-IX вiд 30.06.2021 року. Наша думка щодо 

фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку 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, зазначеною Товариством у 

рiчному Звiтi з управлiння  i його фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2021 року або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї у рiчному Звiтi керiвництва, отриманої до 

дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили фактiв не узгодженостi iншої iнформацiї, зазначеної Товариством  у рiчному Звiтi з управлiння з 

фiнансовою звiтнiстю пiдприємства, якi б необхiдно було включити до звiту аудитора.   

 

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 не виявлення 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства вищий, нiж ризик не виявлення  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 обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного 

розкриття 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 
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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 грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi 

подiї або умови можуть призвести до того, що Пiдприємство 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 повiдомляємо  тим,  кого  надiлено  найвищими  повноваженнями, управлiнському персоналу,  разом  з 

iншими питаннями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо Управлiнському персоналу, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, 

що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась управлiнському персоналу, ми визначили тi, що мали 

найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду.  

II. Роздiл: 

ЗВIТ ЩОДО  ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Вiдповiдно до вимог, встановлених частиною третьою статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi 

та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII  до аудиторського звiту, наводимо Iнформацiю 

про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi юридичної особи, 

фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у разi наявностi такої невизначеностi.  

В зв'язку з чим,  Ми звертаємо увагу на Примiтки 33 та 34 у фiнансовiй звiтностi, в якої  зазначено, що 

фiнансова звiтнiсть акцiонерного Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi.  

Аудиторами отриманi достатнi вiдповiднi аудиторськi докази щодо доречностi використання управлiнським 

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства та  виявлено подiї та  умови, якi вказують на 

iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повна назва - Аудиторська фiрма "Аудит плюс" лтд, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; 

Код ЄДРПОУ -  22811147; 

Мiсцезнаходження  юридичної особи - 18021   м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв.1; 

Фактичне мiсце розташування юридичної особи - 18015   м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв.1; 

Державна реєстрацiя -    14.12.1995 року,  № 22811147 Черкаським мiськвиконком; 

Включена до Реєстру суб'єктiв  аудиторської дiяльностi  -   № 1270, роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi"; 

 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0688 - видане АПУ за рiшенням вiд 26.05.2017 року № 

346/4, чинне  до 31.12.2022 року;  

Код дiяльностi -  69.20 "Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту; консультування з питань 

оподаткування"; 

Кiлькiсть сертифiкованих  аудиторiв - 3 особи; 

Директор аудиторської фiрми - Грiднєв Анатолiй Миколайович, Сертифiкат аудитора  серiя А, № 000547, 

виданий АПУ 30.11.1995 р., термiн дiї   до 30.11.2019 р., Номер у Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi Роздiл "Аудитори"        № 100736; 

e-mail,  тел./факс - audit24@i.ua,  (0472) 54-32-62; 

сайт - /auditрlus.net.ua/. 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є  Посашкова Надiя 

Григорiвна, Сертифiкат аудитора № 001081 вiд 24 березня 1994 року,  номер у Реєстр аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi Роздiл "Аудитори" № 100761. 

     Аудит проводився вiдповiдно до умов договору  вiд 31.01.2022 року №05/2022-ф,  

Додатки 

 1. Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2021 року ; 

2. Звiт про сукупний дохiд за 2021 рiк;  

3. Звiт про рух грошових коштiв  за 2021 рiк; 

4. Звiт про змiни у власному капiталi за 2021 рiк; 

5. Звiт про змiни у власному капiталi за 2020 рiк;  

6. Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

Звiт аудитора  складений  в 3 (Трьох)   примiрниках, 2 (Два) з яких належать Замовнику i 1 (Один) Виконавцю. 

Директор аудиторської  фiрми                                           

        "Аудит плюс" лтд Товариство 

         з обмеженою вiдповiдальнiстю                                                  Грiднєв А.М. 

Ключовий  партнер завдання  аудиту                                        Посашкова Н.Г. 

Адреса аудиторської фiрми: 
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вул. Гоголя буд. 315 к.1,  

м. Черкаси, Україна 

31 травня  2022 року   

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Я, Раабе Вiталiй Германович Голова Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" , здiйснюю 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 емiтента, а також про те, 

що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської 

дiяльностi емiтента 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 звітного 

періоду 

Дата 

виникнення 

події 

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 

Вид інформації 

1 2 3 

02.04.2021 23.02.2021 Відомості про проведення загальних зборів 

 


