
Титульний аркуш 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії. 

Генеральний директор    Романов Дмитро Володимирович 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 22.04.2011 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-АВТО"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 03118340  

1.4. Місцезнаходження емітента  

 Україна Полтавська обл. Полтавський р-н 36040 м. Полтава вул. Великотирнiвська,1  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 (0532) 57-99-36 (0532) 57-99-56  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 fin@pauto.poltava.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 22.04.2011 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у № 77 Вiдомостi ДКЦПФР  26.04.2011 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці pauto.pl.ua в мережі Інтернет 28.04.2011 



(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;  

е) інформація про рейтингове агентство;  

є) інформація про органи управління емітента. X 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв). X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди.  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

г) інформація про похідні цінні папери;  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів.  



13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду. X 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

б) 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;  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  

17. 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.  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

20. Основні відомості про ФОН.  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

24. Правила ФОН.  

25. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки: Пункт 1д) не заповнений, так як товариство не належить до будь-яких об'єднань 



пiдприємств; 

Пункт 1е) не заповнений, так як товариство не користується послугами рейтингових агенств;; 

Пункт 7  не заповнений, так як товариство на протязi звiтного перiоду не проводило виплати 

дивiдендiв;; 

Пункт 9 б) не заповнений, так як товариство на протязi звiтного перiоду не проводило випуску 

облiгацiй;; 

Пункт 9 в) не заповнений, так як товариство на протязi звiтного перiоду не проводило випуску 

iнших цiнних паперiв; 

Пункт 9 г) не заповнений, так як товариство на протязi звiтного перiоду  не проводило викупу 

власних акцiй; 

Пункт 9 г) не заповнений, так як товариство на протязi звiтного перiоду  не проводило випуску 

похiдних цiнних паперiв; 

Пункт 11 г не заповнений, так як товариство не вiдноситься до пiдприємств, що займаються 

видами дiяльностi  якi класифiкуються  як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi 

Пункт 11 г не заповнений, так як товариство не вiдноситься до пiдприємстi, що займаються 

видами дiяльноств  якi класифiкуються  як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi 

Пункт 12  не заповнений, так як товариство на протязi звiтного перiоду  не проводило випуску 

боргових цiнних паперiв; 

Пункт 28 не заповнений, так як товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi;; 

Пункт 29 не заповнений, так як товариство не проводило випуску цiльових облiгацiй. 

 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-АВТО"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "Полтава-Авто"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 36040  

3.1.5. Область, район 

 Полтавська обл. Полтавський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Полтава  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Великотирнiвська,1  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 Серiя А00 №791679  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 30.07.1993  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 17 246 450,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 17 246 450,00  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Харкiвська фiлiя АТ "Брокбiзнесбанк"  

3.3.2. МФО банку 



 350910  

3.3.3. Поточний рахунок 

 260080033301  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Харкiвська фiлiя АТ "Брокбiзнесбанк"  

3.3.5. МФО банку 

 350910  

3.3.6. Поточний рахунок 

 260070033311  

3.4. Основні види діяльності 

 50.10.2 - Роздрiбна торгiвля автомобiлями; 50.30.2 - Роздрiбна торгiвля 

автомобiльними деталями та приладдями; 50.20.0 - Технiчне обслуговування та ремонт 

автомобiлiв  

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

548258 01.07.2010 ДПI у м. Полтавi 30.06.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту. 

Торгiвельна дiяльнiсть 548255 01.07.2010 ДПI у м. Полтавi 30.06.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту.  _ 

Торгiвельна дiяльнiсть 460966 01.01.2010 Лохвицька ОДПI 31.12.2010 

Опис Патент виданий Лохвицький фiлiї.Планується продовження дiї патенту. 

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

460967 01.01.2010 Лохвицька ОДПI 31.12.2010 

Опис Патент виданий Лохвицький фiлiї.Планується продовження дiї патенту. 

Торгiвельна дiяльнiсть 549715 01.12.2010 Чутiвське вiддiлення Карлiвської 

ОДПI 

30.11.2011 

Опис Патент виданий Чутiвськiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту. 

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

549704 01.04.2010 Чутiвське вiддiлення Карлiвської 

ОДПI 

31.03.2011 

Опис Патент виданий Чутiвськiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту.  _ 

Торгiвельна дiяльнiсть 435001 01.01.2010 Кременчуцька ОДПI 31.12.2010 

Опис Патент виданий фiлiї "Богдан-Авто".Планується продовження дiї патенту. 

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

435000 01.01.2010 Кременчуцька ОДПI 31.12.2010 

Опис Патент виданий фiлiї "Богдан-Авто".Планується продовження дiї патенту.  _ 

Торгiвельна дiяльнiсть 453261 01.11.2010 Полтавська МДПI 31.10.2011 

Опис Патент виданий фiлiї "Прима-Авто".Планується продовження дiї патенту. 

Побутовi послуги з ремонту 453260 01.11.2010 Полтавська МДПI 31.10.2010 



автотранспорту 

Опис Патент виданий фiлiї "Прима-Авто".Планується продовження дiї патенту.  _ 

Торгiвельно-виробнича дiяльнiсть 548482 01.11.2010 ДПI у м. Полтавi 31.10.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту. 

Торгiвельна дiяльнiсть 396507 01.10.2010 Хорольська МДПI у м. Хорол 30.09.2011 

Опис Патент виданий фiлiї "Хорол-Авто".Планується продовження дiї патенту.  _ 

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

396508 01.10.2010 Хорольська МДПI у м. Хорол 30.09.2011 

Опис Патент виданий фiлiї "Хорол-Авто".Планується продовження дiї патенту.  

Торгiвля 525343 01.07.2010 ДПI у м. Полтавi 30.06.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 524334 01.06.2010 Пирятинське вiддiлення Лубенської 

ОДПI 

31.05.2011 

Опис Патент виданий фiлiї "Пирятин-Авто".Планується продовження дiї патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 564854 01.11.2010 Пирятинське вiддiлення Лубенської 

ОДПI 

31.10.2011 

Опис Патент виданий фiлiї "Пирятин-Авто".Планується продовження дiї патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

524335 01.05.2010 Пирятинське вiддiлення Лубенської 

ОДПI 

30.04.2011 

Опис Патент виданий фiлiї "Пирятин-Авто".Планується продовження дiї патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 549579 01.07.2010 Полтавська МДПI 30.06.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

549580 01.07.2010 Полтавська МДПI 30.06.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту.   

Побутовi послуги 548367 01.09.2010 ДПI у м. Полтавi 31.08.2011 

Опис 
Патент виданий Головному пiдприємству.Планується продовження дiї 

патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

525824 01.04.2010 Шишацьке вiддiлення 

Миргородської ОДПI 

31.03.2011 

Опис Патент виданий Шишацькiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 524881 01.05.2010 Гадяцька МДПI 30.04.2011 

Опис Патент виданий Гадяцькiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

524882 01.05.2010 Гадяцька МДПI 31.04.2011 

Опис Патент виданий Гадяцькiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 435002 01.01.2010 Кременчуцьке ОДПI 31.12.2010 

Опис 
Патент виданий фiлiї "Кременчукавтосервiс".Планується продовження дiї 

патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

435003 01.01.2010 Кременчуцьке ОДПI 31.12.2010 

Опис 
Патент виданий фiлiї "Кременчукавтосервiс".Планується продовження дiї 

патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 434874 01.03.2010 Комсомольське вiдделення КО ДПI 28.02.2011 

Опис 
Патент виданий фiлiї "Надднiпрянськ-Авто".Планується продовження дiї 

патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

434873 01.03.2010 Комсомольське вiдделення КО ДПI 28.02.2011 

Опис 
Патент виданий фiлiї "Надднiпрянськ-Авто".Планується продовження дiї 

патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 434120 01.01.2010 Глобинське вiддiлення 

Кременчуцької ОДПI 

31.12.2010 



Опис Патент виданий фiлiї "Градизьк-Авто".Планується продовження дiї патенту.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

434121 01.01.2010 Глобинське вiддiлення 

Кременчуцької ОДПI 

31.12.2010 

Опис Патент виданий фiлiї "Градизьк-Авто".Планується продовження дiї патенту.   

Роздрiбна торгiвля тютюновими 

виробами 

271861 14.02.2010 Рег. упр. Деп. контр. за виробн. та 

обiгом спирту, алк. нап. i тютюн. 

виробiв ДПА Укр. у Полт. обл. 

13.02.11 

Опис 
Лiцензiя видана Головному пiдприємству .Планується продовження дiї 

лiцензiї.   

Побутовi послуги з ремонту 

автотранспорту 

435164 01.03.2010 Кобеляцька МДПI 28.02.2010 

Опис Патент виданий Кобеляцькiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту.   

Торгiвельна дiяльнiсть 525823 01.04.2010 Шишацьке вiддiлення 

Миргородської ОДПI 

31.03.2011 

Опис Патент виданий Шишацькiй фiлiї.Планується продовження дiї патенту.   

 

3.8. Інформація про органи управління емітента 

Органи управлiння товариством: 

- Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада в складi 5-х осiб; 

- Генеральний директор є виконавчим органом Товариства; 

- Ревiзiйна комiсiя в складi 2-х осiб. 

  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

АТ "Українська автомобiльна 

корпорацiя" 
03121566 

Україна Київська обл. Київський р-н 

01004 м. Київ вул. 

Червоноармiйська,15 

91,15 

РВ ФДМУ в Полтавськiй обл. 22527015 

Україна Полтавська обл. 

Полтавський р-н 36000 м. Полтава 

вул. Ленiна, 1/23 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Данi вiдсутнi     0 

Усього 91,15 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
За 2010 рiк фонд оплати працi склав 4066,7 тис. грн. та сформований наступним чином: 

      



1.Нарахованi по тарифним ставкам та окладам 2657,8 

2.Заохочуючи виплати  687,5 

3.Оплата за вiдпустки 258,7 

4.Виплати соцiального характеру 121 

5.Оплата по трудовим угодам  51,8 

6.Доплати та надбавки 289,9 

Всього: 4066,7 

Середнє  мiсячна  заробiтна плата складає  - 1298,4 грн. 

Заробiтна плата працiвникiв товариства нараховується у вiдповiдностi до чинного 

законодавства, згiдно iз затвердженим штатним розкладом, та положенням про оплату працi. 

Заборгованiсть по заробiтнi платi за попереднi перiоди вiдсутня. 

Середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв: 

на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.  

Всього 281, 261 

Основнi робiтники 136 , 117 

Допомiжнi робiтники 44 ,   43 

Керiвники31, 30 

Спецiалiсти70, 78 

Товариство постiйно проводить заходи для пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Васадзе Вахтанг Тарiелович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 127347 27.06.1996 Старокиївський РУГУ МВСУ м.Києва 

6.1.4. Рік народження** 

 1979 

6.1.5. Освіта** 

 Вища Київський Нацiональний унiверситет iменi Т.П. Шевченка, магiстр, 

спецiальнiсть - мiжнароднi економiчнi вiдносини   



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Генеральний директор ТОВ "Фалькон-Авто" 

6.1.8. Опис 

 Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: Укладає контракт з Генеральним 

директором товариства, органiзує роботу Наглядової ради товариства, зокрема скликає 

Наглядову Раду, та визначає порядок денний її засiдань. Вiд iменi Наглядової Ради: 

встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi товариства; визначає 

склад i обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю товариства, порядок її захисту; 

розглядає звiти Генерального директора товариства; погоджує призначення та звiльнення 

працiвникiв товариства за посадами: заступника генерального директора, головного 

бухгалтера, ревiзора, керiвникiв пiдроздiлiв до функцiональних обов'язкiв яких вiднесено 

вирiшення питань щодо реалiзацiї автомобiлiв, запчастин та керiвникiв структурних 

пiдроздiлiв товариства: за рiшенням Наглядової Ради в правi усунути вiд виконання 

обов'язкiв Генерального директора товариства у вiдповiдностi до вимог чинною 

законодавства та Статуту товариства; у перервах мiж засiданнями Наглядової Ради приймає 

iншi обов'язковi рiшення в межах компетенцiї Наглядової Ради; може додатково мати iншi 

права (повноваження) у вiдповiдностi до Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв, iнших 

внутрiшнiх документiв. 

Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс" - Генеральний 

директор товариства; Генеральний директор фiлiалу; помiчник Генерального директора; 

фахiвець з продажу. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. За виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради винагороду в т.ч  у 

натуральнiй формi не отримував. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Козiс Олександр Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 183291 14.05.1996 Печерським РУГУ МВСУ м. Києва 

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища Київський полiтехнiчний iнститут, автоматизацiя систем управлiння 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 22 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 1995 - 2003 р. - Вiце-президент AT "Українська автомобiльна корпораця", з 2004 р. -

голова правлiння AT "Українська автомобiльна корпорацiя"  

6.1.8. Опис 

 Обирається загальними зборами акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних 

зборiв Наглядова рада контролює (регулює) дiяльнiсть виконавчого-органу товариства, 

представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, приймає рiшення з питань, якi 

входять до їх компетенцiї у вiдповiдностi зi Статутом товариства. 

Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади:1995 - 2003 р. - Вiце-президент AT 

"Українська автомобiльна корпораця", з 2004 р. -голова правлiння AT "Українська 

автомобiльна корпорацiя".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради винагороду в т.ч  у натуральнiй формi не 

отримував.  

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кулибаба Сергiй Павлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 



або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 702252 14.08.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1955 

6.1.5. Освіта** 

 Вища Кременчуцький фiлiал Харкiвського полiтехнiчного iнституту, факультет 

автодорожний 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 25 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 головний iнженер ПАТ "Полтава-Авто" 

6.1.8. Опис 

 Обирається Загальними зборами акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних 

зборiв Наглядова рада контролює (регулює) дiяльнiсть виконавчого органу товариства, 

представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, приймає рiшення з питань, якi 

входять до їх компетенцiї у вiдповiдностi зi Статутом товариства. 

Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: iнженер-технолог - "Автоколона 2214", 

старший iнженер "Полтава-Авто Мото Сервiс", заст. ген.директора-головний iнженер ВАТ 

"Полтава-Авто".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Отримує 

заробiтню плату в товариствi згiдно штатного розпису, iншої винагороди , в т.ч у 

натуральному виглядi , за звiтнiй перiод не було.  Посадова особа на iнших пiдприємствах 

протягом 2010 року не працювала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Неретiн Сергiй Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



 КН 733874 07.10.1998 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

 1959 

6.1.5. Освіта** 

 Вища - Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 29 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 заступник головного iнженера - нач. технiчного вiддiлу ПАТ "Полтава-Авто" 

6.1.8. Опис 

 Обирається Загальними зборами акцiонерiв. Технiчна пiдготовка 

виробництва.Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: нач. тех. Вiддiлу 

ВАТ"Полтава-Авто", заст. головного iнженера нач. тех. вiддiлу  ВАТ"Полтава-

Авто".Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має.Отримує заробiтню плату в товариствi згiдно штатного розпису, iншої винагороди , в 

т.ч у натуральному виглядi , за звiтнiй перiод не було.  Посадова особа на iнших 

пiдприємствах протягом 2010 року не працювала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Матлова Ольга Григорiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 963493 27.08.1999 Київським  РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1957 

6.1.5. Освіта** 

 Полтавський технiкум м'ясної та молочної промисловостi. 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 3 25.02.2003 р. по 30.1 1.2005 р. - головний бухгалтер Полтавський ГРП "ЗАЗ-Сервiс" 

6.1.8. Опис 

 Забезпечення ведення бухгалтерського облiку, податкового облiку, складання 

фiнансової, податкової, статистичної звiтностi у вiдповiдностi до наказу про облiкову 

полiтику товариства, внутрiшнiх положень товариства.  

Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: "Полтавська обласна профспiлка 

працiвникiв кооперацiї"-iнструктор по соц. страхуванню,ГРП "ЗАЗ-Сервiс"-головний 

бухгалтер. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.Отримує заробiтню плату в товариствi згiдно штатного розпису, iншої 

винагороди , в т.ч у натуральному виглядi , за звiтнiй перiод не було.  Посадова особа на 

iнших пiдприємствах протягом 2010 року не працювала. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 В.о. генерального директора 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Баль Андрiй Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 125888 16.04.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1971 

6.1.5. Освіта** 

 Вища-Полтавський державний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка- економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 директор Полтавського управлiння продаж Пiвнiчно-Схiдного страхового округу "П-

ССО" ЗАТ "СК"УСТ" 

6.1.8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової Ради (протокол вiд 07.04.2010 року) призначили 

виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства Баля Андрiя Васильовича 

(паспорт: серiя КН № 125888, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 

обл. 16.04.1996 р.) з 08 квiтня 2010 року за контрактом на пiдставi заяви, протокол засiдання 

Наглядової Ради вiд 07.04.2010 р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Попереднi посади: директор Полтавської фiлiї ЗАТ "СГ"ТАС", директор Полтавської фiлiї 

ЗАТ СК "Українська страхова група", директор Полтавськгого управлiння продаж фiлiї "П-

ССО" ЗАТ "СК"УСТ", директор Полтавського управлiння продаж Пiвнiчно-Схiдного 

страхового округу. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 В.о. генерального директора 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Жирко Олександр Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 822100 07.12.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1968 

6.1.5. Освіта** 

 Вища Державний педагогiчний iнститут iм. Короленко В.Г. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 заступник ген. директора з виробництва i торгiвлi запасними частинами ВАТ 



"Полтава-Авто".  

6.1.8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової Ради (протокол вiд 07.04.2010 року)  звiльнено з посади вiд 

виконання обов'язкiв Генерального директора Товариства Жирко Олександра Iвановича - 

заступника генерального директора з виробництва i торгiвлi запасними частинами (паспорт: 

серiя КН № 822100, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 

07.12.1998 р.) з 07 квiтня 2010 року, який перебував на зазначенiй посадi з 01.12.2009 р., 

часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Пiдстава для вiдкликання - протокол засiдання Наглядової 

Ради.Отримував заробiтню плату в товариствi згiдно штатного розпису, iншої винагороди , в 

т.ч у натуральному виглядi , за звiтнiй перiод не було.   

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Васадзе Нiна Тарiелiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ 735697 29.03.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 1985 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка (2008), спецiальнiсть: 

мiжнароднi економiчнi вiдносини 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ПрАТ "Автокапiтал", Фiнансовий директор 

6.1.8. Опис 



 Обирається загальними зборами акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних 

зборiв Наглядова рада контролює (регулює) дiяльнiсть виконавчого-органу товариства, 

представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, приймає рiшення з питань, якi 

входять до їх компетенцiї у вiдповiдностi зi Статутом товариства.На пiдставi рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПОЛТАВА-АВТО" (протокол №1 вiд 19 березня 2010 

року) обрано члена Наглядової Ради Васадзе Нiну Тарiелiвну, паспорт серiя МЕ № 735697, 

виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.03.2006 р., яка не володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента, з вступом в силу її повноважень з моменту державної 

реєстрацiї нової редакцiї Статуту емiтента на строк 3 (три) роки. Пiдстава на призначення - 

рiшення загальних зборiв. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: фiнансовий 

директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фiнансування;  

провiдний фахiвець департаменту злиття, поглинання та залучень фiнансування; фахiвець 

вiддiлу банкiвського обслуговування та управлiння кредитами. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бей Наталiя Олександрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СО 172271 06.07.1999 Мiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 1977 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Сумський державний аграрний унiверситет (1999), менеджмент органiзацiй 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових 

питань та маркетингових комунiкацiй 

6.1.8. Опис 

 Обирається загальними зборами акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних 

зборiв Наглядова рада контролює (регулює) дiяльнiсть виконавчого-органу товариства, 

представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, приймає рiшення з питань, якi 

входять до їх компетенцiї у вiдповiдностi зi Статутом товариства.На пiдставi рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПОЛТАВА-АВТО" (протокол №1 вiд 19 березня 2010 

року) обрано члена Наглядової Ради Бей Наталiю Олександрiвну, паспорт серiя СО № 

172271, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.07.1999р., яка не володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента, з вступом в силу її повноважень з моменту 

державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту емiтента на строк 3 (три) роки. Пiдстава на 

призначення - рiшення загальних зборiв. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: 

Заступник Голови Правлiння; начальник департаменту аналiтики та iмiджу. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пiдмурняк Олексiй Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 301373 20.02.1997  Хмельницький МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

 1945 

6.1.5. Освіта** 

 Вища ЛПI-1968р. Iнженер 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 38 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ПАТ "Хмельниччина-Авто", генеральний директор. 

6.1.8. Опис 

 Обирається загальними зборами акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних 

зборiв Наглядова рада контролює (регулює) дiяльнiсть виконавчого-органу товариства, 

представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, приймає рiшення з питань, якi 

входять до їх компетенцiї у вiдповiдностi зi Статутом товариства.На пiдставi рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПОЛТАВА-АВТО" (протокол №1 вiд 19 березня 2010 

року) обрано члена Наглядової Ради Пiдмурняка Олексiя Васильовича, паспорт серiя КА 

№301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 20.02.1997р., 

який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, з вступом в силу його повноважень з 

моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту емiтента на строк 3 (три) роки. Пiдстава 

на призначення - рiшення загальних зборiв. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi 

посади: Генеральний директор; заступник генерального директора - головний iнженер. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мохна Єгор Григорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 053992 26.09.1995 Залiзничний РУ ГУ МВС в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 1978 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю "Iнженер-

механiк". 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



 4 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", начальник департаменту контролiнгу 

6.1.8. Опис 

 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПОЛТАВА-АВТО" (протокол 

№1 вiд 19 березня 2010 року)призначено головою Ревiзiйної комiсiї Мохну Єгора 

Григоровича, паспорт серiя СН №053992, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС в м. Києвi 

26.09.1995., який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента з вступом в силу його 

повноважень з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту емiтента на строк 3 (три) 

роки. Пiдстава на призначення - рiшення загальних зборiв. Протягом своєї дiяльностi займав 

наступнi посади: начальник департаменту; головний фахiвець; регiональний менеджер; 

головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.Винагороди за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримував.Ревiзiйна 

Комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства. Компетенцiя та порядок роботи Ревiзiйної Комiсiї встановлюються Положенням 

про Ревiзiйну комiсiю. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 828982 25.06.1998 Ленiнградський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 1954 

6.1.5. Освіта** 

 Вища КТЕI-1981р. Товарознавець 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Заступник головного бухгалтера АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

6.1.8. Опис 

 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПОЛТАВА-АВТО" (протокол 

№1 вiд 19 березня 2010 року)обрано членом Ревiзiйної комiсiї Вертiйову Антонiну 

Дмитрiвну, паспорт серiя СН №828982, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 25.06.1998р., яка не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, з вступом в силу її 

повноважень з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту емiтента на строк 3 (три) 

роки. Пiдстава на призначення - рiшення загальних зборiв. Протягом своєї дiяльностi займала 

наступнi посади: головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; провiдний бухгалтер; 

провiдний бухгалтер - ревiзор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.Компетенцiя та порядок роботи Ревiзiйної Комiсiї встановлюються Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю.Винагороди за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не 

отримувала. 

 

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

 Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

 Від 

загально 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

Голова Наглядової 

Ради 

Васадзе Вахтанг 

Тарiелович 

СН 127347 

27.06.1996 

Старокиївський 

РУГУ МВСУ 

м.Києва 

15.03.2006  5 0,00029 5 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Козiс Олександр 

Миколайович 

СН 183291 

14.05.1996 

Печерським РУГУ 

МВСУ м. Києва 

12.10.1993  50 0,0029 50 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Кулибаба Сергiй 

Павлович 

КН 702252 

14.08.1998 

Октябрським РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй областi 

12.10.1993  1341 0,07776 1341 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Неретiн Сергiй 

Михайлович 

КН 733874 

07.10.1998 

Ленiнським РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй обл. 

  1098 0,06367 1098 0 0 0 

Головний бухгалтер Матлова Ольга 

Григорiвна 

КН 963493 

27.08.1999 

Київським  РВ ПМУ 

УМВС України в 

Полтавськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

В.о. генерального 

директора 

Баль Андрiй 

Васильович 

КН 125888 

16.04.1996 

Октябрським РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 



В.о. генерального 

директора 

Жирко Олександр 

Iванович 

КН 822100 

07.12.1998 

Октябрським РВ 

ПМУ УМВС 

України в 

Полтавськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Васадзе Нiна 

Тарiелiвна 

МЕ 735697 

29.03.2006 

Печерським РУГУ 

МВСУ м. Києва 

  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Бей Наталiя 

Олександрiвна 

СО 172271 

06.07.1999 

Мiнським РУГУ 

МВСУ м. Києва 

  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Пiдмурняк Олексiй 

Васильович 

КА 301373 

20.02.1997 

Хмельницьким МУ 

УМВС України в 

Хмельницькiй обл. 

  0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Мохна Єгор 

Григорович 

СН 053992 

26.09.1995 

Зiлiзничим РУ ГУ 

МВС в м. Київi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Вертiйова Антонiна 

Дмитрiвна 

СН 828982 

25.06.1998 

Ленiнградським РУ 

ГУ МВС в м. Київi 

  0 0 0 0 0 0 

Усього 2494 0,14462  2494 0 0 0 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

АТ "Українська 

автомобiльна 

03121566 Україна Київська 

обл. Київський р-н 

20.03.1995  1571992 91,15 157199

2 

0 0 0 



корпорацiя" 01004 м. Київ вул. 

Червоноармiйська, 

15 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

Усього 1571992 91,15  

157199

2 

0 0 0 

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 19.03.2010 

Кворум зборів 91,15 

Опис Порядок денний: 

1.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2.Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2009 рiк. 

3.Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної Комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 

2009 роцi. 

4.Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв за 

пiдсумками дiяльностi Товариства у 2009 роцi. 

5.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв на 

2010 рiк. 

6.Визначення типу та змiна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його 

дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"  

7.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у 

вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його у 

новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

8.Затвердження контрактiв, договорiв на 2010 рiк. 

9.Створення, реорганiзацiя, лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та затвердження їх 

статутiв i положень.  

10.Вiдкликання та обрання Генерального директора Товариства. 

11.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства у новiй редакцiї. 

12.Затвердження Положення про Ревiзiйну Комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 

13.Припинення повноважень та обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 

14.Припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

15.Переведення випуску акцiй Товариства - з документарної форми iснування в 

бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про 

дематерiалiзацiю. 

16.Припинення дiї договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ "Автоальянс-

Реєстратор", та визначення дати припинення ведення реєстру. 

17.Затвердження рiшення про викуп Товариством власних акцiй. 

18.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради та 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв; 

19.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї та 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв 

20.Вибiр депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується; 

21.Вибiр зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 

22.Затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному 

друкованому виданнi та персональної розсилки власникам iменних цiнних паперiв 

випуску, що дематерiалiзується. 

23.Визначення способу персонального повiдомлення власникiв iменних цiнних паперiв 

випуску, що дематерiалiзується, про прийняття загальними зборами акцiонерiв рушення 

про дематерiалiзацiю.  

Скликання зборiв  та пропозицiї перелiку питань iнiцiював акцiонерiв, якiй володiє бiльше 

нiж 10% акцiй (АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" код ЄДРПОУ 03121566)  

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма у формi товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Корн" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21060259 

Місцезнаходження Україна Полтавська обл. Полтавський р-н 



36000 м. Полтава Сковороди, 2А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0610 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0532) 56-55-34 

Факс (05322) 2-25-32 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Данi вiдсутнi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ТОВ "Автоальянс-Реєстратор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24380036 

Місцезнаходження Україна Київська обл. Київський р-н 03045 

м. Київ Столичне шосе, 90 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 293294 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2005 

Міжміський код та телефон (044) 206-82-16 

Факс (044) 206-82-16 

Вид діяльності Дiяльнiсть з ведення реєстру 

Опис Данi вiдсутнi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ПАТ "Брокбiзнесбанк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357489 

Місцезнаходження Україна Київська обл. Київський р-н 03057 

м. Київ пр. Перемоги, 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 470656 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2009 

Міжміський код та телефон (044) 206-29-22 

Факс (044) 206-29-22 

Вид діяльності Дiяльнiсть з ведення реєстру 

Опис ПАТ "Брокбiзнесбанк"  (надалi -Зберiгач) 

прийняв на себе зобов"язання щодо 

вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах власникам iменних акцiй. Зберiгач 

уклав договiр №11062010-ДГ/17 вiд 

11.06.2010 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження Україна Київська обл. Київський р-н 01001 

м. Київ Б. Грiнченка,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 377-70-16 



Факс (044) 377-70-16 

Вид діяльності Дiяльнiсть щодо обслуговування 

випуску(iв) цiнних паперiв 

Опис ВАТ "НДУ" зобов"язується надавати 

Емiтенту послуги щодо обслуговування 

випуску(iв) цiнних паперiв ПАТ "Полтава-

Авто". Депозитарiй уклав договiр №Е-439 

вiд 14.06.2010 р. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.10.1993 169/1/93 Мiнiстерство фiнансiв України UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

0,100 426366 42 646,60

0 

100 

Опис Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Згiдно закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств". 

27.12.1994 534/1/94 Мiнiстерство фiнансiв України UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

0,350 426366 149 228,1

00 

100 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Шляхом iндексацiїї номiнальної вартостi акцiй, згiдно Указу Президента України №503/93 вiд 

02.11.1993 року "Про iндексацiю номiнальної вартостi приватизацiйних майнових сертифiкатiв".  _ 

14.08.1995 307/1/95 Мiнiстерство фiнансiв України UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

3,500 426366 1 492 281,

000 

100 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Шляхом iндексацiї номiнальної вартостi акцiй, згiдно рiшення Загальних зборiв(Протокол №1 

вiд 10.02.1995 р.) 

03.04.1996 190/1/96 Мiнiстерство фiнансiв України UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

3,500 5122 17 927,00

0 

1,2 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства проводилось за рахунок додаткових 

внескiв згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 10.02.1995 р.)  _ 

25.06.1998 112/16/1/98 Полтавське ТУ ДКЦПФР UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

3,500 431488 1 510 208,

000 

100 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Проведена на виконання Указу Президента України "Про грошову реформу в Українi"№762/96 

вiд 25.08.1996 року та згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства ( Протокол №1 вiд 16.04.1998р.) 

07.02.2002 69/1/01 Полтавське ТУ ДКЦПФР UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

10,000 431488 4 314 880,

000 

100 

Опис 

Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Емiссiя проведена шляхом збiльшення Статутного фонду Товариства у зв"язку з iндексацiєю 

основних фондiв, затверджено Рiшенням ДКЦПФР №25 вiд 17.03.2000 р. та Протоколу №10 вiд 14.11.2001 року позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства.  _ 

25.10.2005 474/1/5 Полтавське ТУ ДКЦПФР UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

Документарн

а Іменні 

10,000 227753 2 277 530,

000 

52,78 



прості 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Шляхом додаткового випуску акцiй згiдно Протоколу № 1 вiд 18.03.2005 року Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

02.02.2007 1/16/1/07 Полтавське ТУ ДКЦПФР UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

10,000 895759 8 957 580,

000 

135,87 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства проводилось за рахунок додаткових 

внескiв шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення акцiй, згiдно Протоколу №2 вiд 28.07.2007 року Загальних зборiв акцiонерiв.   _ 

22.08.2007 6/6/1/07 Полтавське ТУ ДКЦПФР UA 

160161107 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

10,000 169645 1 696 450,

000 

10,91 

Опис 
Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства проводилось за рахунок додаткових 

внескiв шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення акцiй, згiдно Протоколу №2 вiд 07.08.2007 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

 



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

800 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

800 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інше 0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

622 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

622 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інше 0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 

звітному періоді 

0 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  - Інше 0 

 

12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Акцiонерне товариство зареєстроване 30 липня 1993 року, реєстрацiйний номер 873р, 

перереєстроване 26 жовтня 2003 р., свiдоцтво про державну реєстрацiю акцiонерного 

товариства за № запису 1 588 120 0000 000835 видане Виконавчим комiтетом Полтавської 

мiської ради. 

Дата внесення змiн в установчi документи: розпорядження №443-р вiд 19.06.2001р. 

08.08.2005 р. номер запису 1 588 105 0002 00 835 

28.12.2006 р. номер запису 1 588 105 0009 00 835 

15.08.2007 р номер запису 1 588 105 00110 00 835 

24.06.2008 р. номер запису 1 588 105 00150 00 835 

16.12.2009 р. номер запису 1 588 105 00220 00 835 

30.03.2010 р. номер запису 1 588 105 00260 00 835 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з 

попереднім звітним періодом 

Органiзацiйна структура Публiчного акцiонерного Товариства "Полтава-авто" наступна:  

Фiлiї: 

1. Фiлiя "Прима-Авто", 36000, Полтавський р-н, с. Копили, вул. Стрельнiкова, 1 

2. Фiлiя "Кременчукавто-сервiс", 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Московська,10 

3. Фiлiя "Хорол-Авто", 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Фрунзе , 104 а 

4. Фiлiя "Градизьк -Авто" 39070, Полтавська обл., Глобинський  р-н, смт. Градизьк, 

вул.Київська,1г  

5. Чутiвська фiлiя 38860, Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Коханова,2 

6. Гадяцька фiлiя  37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Вельбiвка, вул.. Полтавська,1 



7. Шишацька фiлiя 38000, Полтавська обл. смт. Шишаки, вул. Будiвельникiв 1/2 

8. Кобеляцька фiлiя 39020, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Фрунзе, 39 

9. Фiлiя "Лохвиця -Авто" 37200, Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Ленiна,57 

10.Фiлiя "Пирятин-Авто" 37000, Полтавська обл. м. Пирятин,  вул.Сумська,6 

11. Фiлiя "Надднiпрянськ-Авто" 39800, Полтавська обл., м.Комсомольськ,вул. Портова, 33 

12. Фiлiя "Богдан-Авто" 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Б.Хмельницького, 20 

Основними напрямками господарської дiяльностi є: сервiсне обслугогування транспортих 

засобiв; торгiвля автомобiлями, запасними частинами, оптовi постачання запасних частин i 

автоприладдя, а також супутнiх товарiв;проведення єдиної технiчної полiтики в системi 

автосервiса, вдосканалення виробничо-господарвської структури; транспорно-експедицiйнi 

послуги, громадське харчування. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Данi вiдсутнi. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХI, Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України, iнших 

нормативних актiв та для забезпечення на пiдприємствi в бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi протягом  2010 року єдиних методологiчних принципiв та методiв. 

Облiкова полiтика затверджена наказом № 223 вiд 30.12.2009 року  "Про облiкову полiтику 

пiдприємств АТ "Українська автомобiльна корпорацiя на 2010 рiк". Протягом 2010 року 

облiкова полiтика Товариства не змiнювалася. Облiкова полiтика мiстить правила ведення 

бухгалтерського облiку, дотримання яких протягом року є обов'язковими. За цим документом 

затверджується методологiя вiдображення окремих  операцiй та особливостi органiзацiї 

бухгалтерського облiку Товариства. За звiтний перiод Загальними Зборами Товариства були 

затвердженi плани фiнансово-господарської дiяльностi на 2010 рiк i звiти про їх 

щоквартальне виконання. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та наказу "Про облiкову 

полiтику" по товариству № 223 вiд "30" грудня 2009 року, у вiдповiдностi з чинними 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi. Протягом звiтного перiоду в 

Товариствi забезпечена незмiннiсть вiдображення в облiку господарських операцiй та 

оцiнювання майна на основi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (про що також 

зазначено в незалежному аудиторському висновку). Товариство веде бухгалтерський, 

податковий, статистичний та оперативний облiк. Товариство використовує журнально-

ордерну форму ведення бухгалтерського облiку з використанням лiцензiйної комп'ютерної 

програми 1-С. Для вiдображення господарських та фiнансових операцiй використовуються 

класи рахункiв дев'ять.Товариство працює на загальнiй системi оподаткування, керуючись 

Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. №283/97 (iз 

змiнами та доповненнями) та Законом України "Про податок на додану вартiсть" вiд 

03.04.1997р. №168/97-ВР (iз змiнами та доповненнями). Дiючи в 2010 роцi  ставки податку на 

додану вартiсть та податку на прибуток - 20% и 25%  вiдповiдно.  

 

Текст аудиторського висновку 

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК, щодо повного пакету  фiнансової звiтностi, 

Публiчного акцiонерного товариства, "Полтава - Авто" за  2010 рiк. 



Мiсце проведення аудиту,36028 м. Полтава, вул. Великотирнiвська,1,ПАТ "Полтава - 

Авто",17 лютого  2011 року .                                                                     

1.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму :Повна назва : Аудиторська фiрма у формi 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корн".  

Номер i дата свiдоцтва : Свiдоцтво про внесення до "Реєстру аудиторських фiрм та ауди-

торiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги" за № 0610 вiд 26 сiчня 2001 року, 

виданого Аудиторською палатою України  (подовжено 26 сiчня 2006 року до 26 сiчня 2011 

року).Мiсце знаходження : 36003, м. Полтава, вул. Сковороди 2А.,Телефон : ( 0532 ) 56- 55- 

34,Факс : (05322) 2-25-322. Дата видачi висновку :Аудиторський висновок видано :  17 

лютого 2011 року.3.Основнi вiдомостi про учасника фондового ринку:3.1. Повне 

найменування : Публiчне акцiонерне товариство "Полтава - Авто".3.2. Код за ЄДРПОУ: 

03118340.3.3. Мiсцезнаходження:  Україна, 36028,  м. Полтава, вул. Великотирнiвська, 1, 

(тел./факс: 3-85- 65).3.4. Дата державної реєстрацiї:  30 липня   1993 року  № 873 - 

р.Перереєстровано розпорядженням № 383 р.вiд 26 жовтня 2003 року.Перереєстровано 

30.03.2010 року, в зв'язку з перейменуванням юридичної особи 3.5. Дата внесення змiн в 

установчi документи Розпорядження № 443 - р вiд  19.06.2001р.,08.08.2005 р. Номер запису 

1588 105 0002 00 835,28.12.2006 р. Номер запису 1588 105 0009 00 835,15.08.2007 р. Номер 

запису 1588 105 0011 000 835,24.06.2008 р. Номер запису 1588 105 0015 000 835   16.12.2009 

р. Номер запису 1588 105 0022 000 ,835,30.03.2010 р. Номер запису 1588 105 0026 000 835,3.6. 

Розрахунковий рахунок : 260080033301 Харкiвська фiлiя АТ "Брокбiзнесбанк", м. Харкiв, 

МФО 350910.     

3.7 Основнi види дiяльностi КВЕД:50.10.2 - Роздрiбна торгiвля автомобiлями;50.30.2 - 

Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям;50.10.1 - Оптова торгiвля   

автомобiлями;50.30.1 - Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям;50.20.0 - 

Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв.3.8 Засновники товариства:Засновниками 

товариства є :-Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi,-Акцiонерна компанiя 

"Авто". На даний час перейменована на АТ "Українська автомо-бiльна корпорацiя";-

органiзацiя орендарiв ОП "Автосервiс" - фiзичнi особи.Заявлений статутний капiтал складає 

17247,0 тис. грн., сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлено на 1724645 простих 

iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна. Привiлейованi акцiї вiдсутнi.У складi 

Статутного капiталу за окремими типами i категорiями акцiї розподiляються на-ступним 

чином: 

Категорiя i тип Кiлькiсть (шт.) Номiнальна вартiсть (грн.) Частка у Статут-ному 

капiталi (%) 

Простi iменнi 1724645 10,0 100,0 

Простi на пред'явника - - - 

Привiлейованi iменнi - - - 

Привiлейованi на пред'явника - - - 

 У статутному капiталi вiдсутня Державна частка. Аналiтичний облiк статутного капiталу 

ведеться.  

4. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту.4.1. Дата та номер договору 

на проведення аудиту: Договiр № 2  вiд 24 лютого  року. 

4.2. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: Перевiрка проводилася в пе-рiод з  

25 сiчня по 15 лютого 2011 року.5. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням 

дати та звiтного перiоду акцiонерного товариства.Проведено перевiрку фiнансової звiтностi 

публiчного акцiонерного товариства "Полтава - Авто" за 2010  рiк, що складається з:"Балансу 

пiдприємства, форми  № 1 за станом на 31.12.2010 року."Звiту про фiнансовi результати, 

форма  № 2 за 2010 рiк."Звiту про рух грошових коштiв, форма № 3 за 2010 рiк."Звiту  про 

власний капiтал, форма № 4 за 2010 рiк."Примiток до рiчної  фiнансової звiтностi, форма № 5 



за 2010 рiк.Перевiрка проводилась з метою визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi в 

усiх сут-тєвих аспектах нормативним документам, якi регламентують порядок пiдготовки та 

представ-лення звiтiв. Фiнансовi звiти складено за перiод з 01 сiчня по 31 грудня  2010 року.6. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти. Вiдповiдальнiсть за вказанi 

звiти, а саме вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вi-дображення iнформацiї в 

фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосованої концептуальної ос-нови фiнансової 

звiтностi покладається на керiвництво суб'єкта господарювання ПАТ "Полтава-

авто".Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

викори-стання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення 

фi-нансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; 

вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi 

вiдповiдають обставинам.7. Вiдповiдальнiсть аудитора, в тому числi опис обсягу 

аудиторської перевiрки.Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових 

звiтiв на основi ре-зультатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську 

перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудиторська перевiрка базувалася на використаннi процедур одержання аудиторських 

доказiв, аналiтичних процедур та iнших процедур визначених Мiжнародними стандартами 

ау-диту. До таких процедур також входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових 

звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 

заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. 

Перевiрка була спланована i пiдготовлена з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фi-

нансова звiтнiсть не має суттєвих помилок. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за 

вiдповiднiсть висновку згiдно з нормами чинного законодавства.Аудиторська перевiрка 

здiйснювалася шляхом проведення процедур перевiрки на суттє-вiсть, тобто процедур 

вибiркових, та суцiльних перевiрок операцiй та залишкiв на бухгалтерсь-ких рахунках. Пiд 

час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунту-вання сум та 

iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, а також оцiнку вiдповiдностi застосо-ваних 

принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звi-

тностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Аудиторський висновок пiдготовлений 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв ау-диту, надання впевненостi та етики, зокрема 

Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Аудиторсь-кий висновок про фiнансову звiтнiсть", 701 

"Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", 720 "Iнша iнформацiя в документах, що 

мiстять перевiренi фiнансовi звiти".Масштаб проведення аудиту визначався у вiдповiдностi 

до Закону України "Про акцiоне-рнi товариства", "Про господарськi товариства", "Про цiннi 

папери i фондову бiржу", "Про ау-диторську дiяльнiсть" та вимог Мiжнародних стандартiв 

аудиту  з метою забезпечення отри-мання всiх необхiдних даних для формування незалежної 

професiйної думки аудитора про вiд-повiднiсть та одночасно вiдсутнiсть iстотних вiдхилень 

мiж даними звiтностi замовника i вимо-гами дiючого законодавства по її складанню та 

розкриттю.Розмiр суттєвостi визначався по вiдношенню до виявлених в ходi перевiрки 

вiдхилень, згiдно професiйної думки аудитора та у вiдповiдностi з вимогами  Мiжнародного 

стандарту 320 "Суттєвiсть в аудитi".Аудиторська перевiрка включає також оцiнку 

застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених 

управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми 

вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдста-ву для 

висловлення нашої думки.Аудитори не приймали участi у проведеннi рiчної iнвентаризацiї 

активiв та розрахункiв, але покладаються на професiйне судження комiсiї пiдприємства, що 



виконувала функцiї внут-рiшнього аудиту.8. Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi 

наступних нормативних актiв:1. Закон України "Про акцiонернi товариства".2. Закон України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок".3. Закон України "Про господарськi товариства".4. 

Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".5. Закон України 

"Про аудиторську дiяльнiсть".6. Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" № 996- ХIУ вiд 16.07.1999 року.7. Закону України " Про оподаткування 

прибутку пiдприємств".8. Закону України  "Про податок на додану вартiсть".9. Положення 

щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної ко-мiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйни-ми 

учасниками фондового ринку (затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 19.12.2006 р. № 1528) 10. Положення (стандарти) бухгалтерського облiку. 

11. Наказ Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 "Про затвердження Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку" та "Iнструкцiї про його застосування".12. Мiжнароднi 

стандарти аудиту.13. Вимоги до рiчного звiту емiтентiв цiнних паперiв, затверджено 

рiшенням ДК ЦПФР вiд 14.03.2002 р. № 88.9. Висновки щодо окремих компонентiв 

фiнансових звiтiв вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 800 " Аудиторський 

висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення".Товариство складається 

з головного пiдприємства i дванадцяти фiлiй. Фiлiї розташованi в районних центрах та 

населених пунктах Полтавської областi. Показники фiнансової звiтностi фiлiй включаються 

до консолiдованої фiнансової звiтностi. До статей консолiдованої звiтностi застосовано єдину 

облiкову полiтику. Фiнансова звiтнiсть формується вiдповiдно до П(с)БО 20 "Консолiдована 

фiнансова звiтнiсть".  

Облiкова полiтика.Облiкова полiтика (вибiр методiв амортизацiї необоротних активiв, облiку 

запасiв, розпо-дiлу накладних витрат, тощо) побудована у вiдповiдностi з вимогами 

нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства 

сформована з дотриман-ням основних принципiв викладених в п.18 положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", а саме: автономностi 

пiдприємства, безперервної дiяльностi, перiодичностi,  iсторичної (фактичної) собiвартостi, 

нарахування та вiдповiдностi витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, 

превалювання змiсту над формою, єди-ного грошового вимiрника. Фiнансова звiтнiсть 

розкриває повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан, результати 

дiяльностi та рух коштiв Товариства. У фiнансовiй звiтностi вiдображенi статтi, оцiнка яких 

достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних 

вигод. По  пiдприємству згiдно з Наказом № 570 вiд 31.12.2009 р. "Про облiкову полiтику 

ПАТ "Полтава - Авто" на 2010 рiк" визначенi засади облiкової полiтики. Протягом звiтного 

перiоду облiкова полiтика не змiнювалась. В звiтному перiодi не проводилося виправлення 

помилок минулих звiтних перiодiв. Переобчислення ста-тей фiнансової звiтностi минулих 

перiодiв не здiйснювалось. Товариством в звiтному перiодi  здiйснювалися операцiї щодо 

оперативної оренди активiв. Протягом звiтного перiоду Товарис-тво не проводило дооцiнку 

активiв.10. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до 

вимог нацiональних стандартiв ( положень ) бухгалтерського облiку.Нематерiальнi активи.В 

облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та 

встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилося лiнiйним методом, 

згi-дно  п. 27 П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи", на пiдставi визначеного на пiдприємствi часу 

корисного використання таких нематерiальних активiв вiд 1 до 10 рокiв. На початок звiтного 

перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 182,0 тис. грн., 

сума нарахованого зносу 114,0 тис. грн. За звiтний перiод придбано нематерiальних активiв 

на суму 807,0 тис. грн. Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася. За звiтний перiод 

нараховано амортизацiї 182,0 тис. грн. В звiтному перiодi нематерiальнi активи не вибували. 



Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В 

заставу не передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися. 

Iншi змiни первисної вартостi нематерiальних активiв за рiк складають 4,0 тис.грн. Первiсна 

вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 993,0 тис. грн., сума нарахованого 

зносу     296,0 тис. грн..Незавершене будiвництво.Об'єкти незавершеного будiвництва та 

устаткування для монтажу по балансу на  31.12.2010 року склали 2680,0 тис. грн., 

зменшилися на 780,0 тис. грн. Незавершене будiвницт-во облiковується за фактичними 

витратами.Основнi засоби.Основними засобами визнанi матерiальнi активи, якi Товариство 

утримує з метою вико-ристання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання 

послуг, для здiйснення адмiнi-стративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк 

корисного використання (екс-плуатацiї) яких бiльше одного року. Об'єкти основних засобiв 

вiдображенi в облiку за фактич-ними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, 

спорудження i виготовлення. Нара-хування амортизацiї основних засобiв у звiтному перiодi 

проводилося за податковим та прямо-лiнiйним методами. За звiтний перiод товариством не 

проводилася  дооцiнка основних засобiв (обладнання). Первiсна вартiсть об'єктiв основних 

засобiв на початок звiтного перiоду  104761,0 тис. грн., сума нарахованого зносу 60089,0 тис. 

грн. За звiтний перiод Товариством придбано об'єктiв основних засобiв для використання їх в 

процесi виробництва, постачання, очiкуваний строк корисного використання  яких бiльше 

одного року на суму 506,0 тис. грн. Нараховано амортизацiї  в звiтному перiодi 4389,0 тис. 

грн.  За звiтний перiод вибуло основних засобiв на суму 259,0 тис. грн., в т.ч. реалiзовано 

основних засобiв первiсною вартiстю 3,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу по вибувших 

основних засобах склала 26,0 тис. грн., в т.ч. по реалiзованих основних засобах - 2,2 тис. грн. 

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 105123,0 тис. грн., 

сума нарахованого зносу 64451,0 тис. грн. Товарис-тво не має основних засобiв оформлених 

у заставу пiд отриманий кредит. Повнiстю замортизованi основнi засоби, якi продовжують 

використовуватися, на кiнець звiтного перiоду -626,7 тис. грн. Угоди на придбання в 

майбутньому об'єктiв основних засобiв не укладалися. Основних засобiв вилучених з 

експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду немає. Товариство не має основних 

засобiв, що тимчасово не використовуються. Основнi засоби за рахунок зовнiшнього 

цiльового фiнансування не придбавалися. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.На  31.12.2010 

року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на балансi Товариства  не облiко-

вуються.Вiдстроченi податковi активи .На  31.12.2010 року вiдстроченi податковi активи  

розрахованi згiдно з П(с)БО №17 "По-даток на прибуток" i складають 137,0 тис. грн. 

Залишаються без змiн в зв'язку з тим, що Това-риство за звiтний рiк отримало збиток в сумi 

3770,0 тис. грн.Запаси.Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, 

тару, готову продук-цiю, товари для перепродажу, МШП на складi. Запаси вiдображаються в 

бухгалтерському облi-ку i фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть 

запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку.  Первiсною вартiстю запасiв, 

що виготовленi власними си-лами, визнана собiвартiсть їх виробництва, яка розрахована за 

вимогами Положення (стандар-ту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". При вiдпуску 

запасiв у виробництво, продажу та iн-шому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом  

iдентифiкованої собiвартостi. Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної  вартостi, не 

визнанi активами. Протягом звiтного перiоду переоцiнка запасiв не проводилася. На кiнець 

звiтного перiоду запасiв переданих на вiдповiда-льне зберiгання   немає. Станом на 

31.12.2010 року запаси складають 5602,0 тис.грн.Дебiторська заборгованiсть.Дебiторська 

заборгованiсть вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання 

Товариством майбутнiх економiчних вигод, на кiнець звiтного перiоду -  1564,0 тис. грн. 

Найбiльш вагома заборгованiсть облiковується за ТОВ " СIЕЙ Автомотiв " - 194,8  тис. грн., 

ТОВ "Укр. АвтоЗазСервiс"- 177,1 тис. грн., ТОВ "Автотехнологiя"- 63,4 тис. грн., "Дженерал 



Авто груп" - 342,7 тис. грн.Резерв сумнiвних боргiв на 31.12.2010 р. нараховано в сумi 262,0 

тис. грн.Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною вартiстю. Врахування 

безнадiй-них боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визнало борги 

як безна-дiйнi.Дебiторська заборгованiсть за звiтний перiод збiльшилася на 313,0 тис. 

грн.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2010 року розподiляється 

на-ступним чином:-з бюджет- 62,0 тис.грн;-за виданими авансами - 658,0 тис.грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, що не пов'язана з продажем продукцiї та надан-ням 

послуг на кiнець звiтного перiоду склала 207,0 тис. грн. i збiльшилася  за звiтний перiод на 

40,0 тис. грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть 

з внутрiшнiх розрахункiв на 31.12.2010 року вiдсутня. Iншi оборотнi активи на 31.12.2010 

року складають 171,0 тис. грн. В порiвняннi з попе-реднiм звiтним перiодом збiльшилися на 

115,0 тис. грн. 

Грошовi кошти. Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi - 

1,0 тис. грн., на поточних рахунках -  297,0 тис. грн. Iноземна валюта вiдсутня. Обмежень 

щодо використання грошових коштiв не має. Витрати майбутнiх перiодiв.Станом на 

31.12.2010 року витрати майбутнiх перiодiв складають 137,0 тис.грн. За звiт-ний перiод 

витрати майбутнiх перiодiв зменьшилися на 22,0 тис.грн.Товариством активи визнаються в 

балансi за умови, що оцiнка їх може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в 

майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх викорис-танням. На нашу думку розкриття 

iнформацiї про активи пiдприємства, зокрема: необоротнi активи, запаси, грошовi кошти, 

дебiторську заборгованiсть вiдповiдає в основному вимогам нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдсутнiсть можливостi брати участь в iнвентаризацiї 

активiв, не дає пiдстав аудиторам в повнiй мiрi гарантувати реальний розмiр активiв 

фiнансової звiтностi.11 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання 

вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв ( положень ) бухгалтерського 

облiку.Забезпечення наступних витрат i платежiв.На 31.12.2010 року по статтi забезпечення 

наступних витрат i платежiв облiковуються забезпечення виплат персоналу в сумi 337,0 тис. 

грн..Довгостроковi зобов'язання.На 31.12.2010 р. довгостроковi зобов'язання не 

облiковуються. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання На 31.12.2010 р. по статтi "Iншi 

довгостроковi фiнансовi зобов'язання" вiдсутнi.Поточнi зобов'язання за короткостроковими 

кредитами банку 

На 31.12.2010 р. в поточних  зобов'язаннях не облiковуються короткостроковi  кредити банку. 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 

Станом на 31.12.2010 року  поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 

вiдсутня.Поточнi зобов'язання.Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

визнана в сумi, щодо якої iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому  

внаслiдок її погашення. Товариство передбачає погасити заборгованiсть протягом звичайного 

операцiйного циклу. Сума кредитор-ської заборгованостi за звiтний перiод збiльшилася  на 

657,0  тис. грн. i на 31.12.2010 року склала 3530,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання за 

розрахунками вiдображенi в балансi за сумою погашення. Погашення зобов'язань з 

бюджетом, з позабюджетних платежiв, зi страхування, з оплати працi передбачається в 

повному обсязi, у визначенi строки.Структура поточних зобов'язань за розрахунками станом 

на 31.12.2010 року :-в одержаних авансiв   -   788,0 тис.грн.;-з бюджетом   -    312,0 тис. грн. ;-

зi страхування     -   85,0  тис. грн.;-з оплати працi   -    226,0 тис. грн.Iншi поточнi 

зобов'язання.Iншi поточнi зобов'язання складаються з заборгованостi перед пiдзвiтними 

особами, iн-шими кредиторами, на кiнець звiтного перiоду становлять 10777,0 тис. грн., 

збiльшилася на  1313,0 тис. грн.Товариством зобов'язання визнаються, якщо його оцiнка 

може бути достовiрно визна-чена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у 

майбутньому внаслiдок його пога-шення. Розкриття iнформацiї про зобов'язання в основному 



вiдповiдає нацiональним положен-ням (стандартам) бухгалтерського облiку. Вiдсутнiсть 

можливостi брати участь в iнвента-ризацiї зобов'язань, не дає пiдстав аудиторам в повнiй мiрi 

гарантувати реальний розмiр зо-бов'язань фiнансової звiтностi.12. Висловлення думки щодо 

розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв ( 

положень ) бухгалтерського облiку.Власний капiтал Товариства - це, з одного боку, те, що 

залишається у власникiв за умови реалiзацiї активiв за ринковою вартiстю та сплати всiх 

зобов'язань, з iншого - це капiтал, спла-чений власниками, та прибуток, що залишається у 

розпорядженнi Товариства. 

"Статутний капiтал".12.1 Величина статутного капiталу згiдно з установчими 

документами.Засновниками товариства є :-Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй 

областi,-Акцiонерна компанiя "Авто". На даний час перейменована на АТ "Українська 

автомо-бiльна корпорацiя";-органiзацiя орендарiв ОП Автосервiс" - фiзичнi особи.Заявлений 

статутний капiтал складає 17247,0 тис. грн., сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлено 

на 1724645 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна. Привiлейованi 

акцiї вiдсутнi.У складi Статутного капiталу за окремими типами i категорiями акцiї 

розподiляються на-ступним чином: 

Категорiя i тип Кiлькiсть (шт.) Номiнальна вартiсть (грн.) Частка у Статут-ному 

капiталi (%) 

Простi iменнi 1724645 10,0 100,0 

Простi на пред'явника - - - 

Привiлейованi iменнi - - - 

Привiлейованi на пред'яв-ника - - - 

 У статутному капiталi вiдсутня Державна частка. Аналiтичний облiк статутного капiталу 

ведеться. 12.2 Склад та структура внескiв до Статутного капiталу 

Статутний капiтал є вартiсною оцiнкою внескiв, початково iнвестованих у пiдприємство його 

засновниками. Акцiонерне товариство "Полтава-Авто" створене на виконання наказу Фо-нду 

державного майна України вiд 03.06.93 р. №16-АТ, вiдповiдно до якого, Установчим дого-

вором вiд 17.06.93 р., визначено розмiр статутного фонду (426 366 000 крб.), учасники та 

шляхи формування:1.Фонд державного майна України - часткою майна Полтавського 

орендного пiдпри-ємства "Автосервiс", була державна власнiсть, яка складала 96 187 000 

крб., або   22,6 вiдсотка статутного фонду;2.Акцiонерна компанiя "Авто" шляхом внесення 

грошових коштiв у розмiрi  1 000 000 крб., або 0,2 вiдсотка статутного фонду;3.Органiзацiя 

орендарiв Полтавського обласного орендного пiдприємства "Автосер-вiс" - часткою майна 

Полтавського обласного орендного пiдприємства "Автосервiс", що є власнiстю орендарiв у 

розмiрi 329 179 000 крб., або 77,2 вiдсотка статутного фонду.Продаж державної частки акцiй 

здiйснено згiдно з планом розмiщення акцiй, затвердже-ним наказом по Фонду державного 

майна вiд 30.09.1993 р. № 32-КПА. Реалiзацiя акцiй прохо-дила за рахунок майнових 

сертифiкатiв -  25007  акцiй,  та за власнi кошти покупцiв -    71180  акцiй. Комiсiя з продажу 

державної частки акцiонерного товариства "Полтава-Авто" рi-шенням вiд 23.01.1994 р. 

визнала доведений план виконаним (протокол № 6 вiд 23.01.1994 р.). На пiдставi протоколу 

засiдання комiсiї по продажу акцiй АТ "Полтава-Авто" вiд   23.01.1994 року № 6 Фондом 

державного майна України видано Свiдоцтво про власнiсть вiд 15.02.1994 р. № П-196, яким 

засвiдчено, що  АТ "Полтава-Авто" є правонаступником прав i обов'язкiв Полтавського 

обласного орендного пiдприємства "Автосервiс" та майно зазначеного товариства є 

колективною власнiстю акцiонерiв товариства, якi придбали акцiї  вiдповiдно до Закону 

України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств".  ПАТ "Полтава-Авто" всi права i 

зобов'язання вiд свого попередника прийняло повнiстю.  На пiдтвердження першої емiсiї 

видано свiдоцтво МФУ про реєстрацiю  випуску  акцiй  № 169/1/93  вiд  01.10.1993 р.  

Загальна  сума  випуску  -  426 366 000,00 крб., кiлькiсть випущених акцiй - 426 366 штук, 



номiнальна вартiсть акцiї - 1000,00 крб., вид акцiй - простi iменнi.Друга емiсiя була проведена 

на виконання Указу Президента України "Про iндексацiю номiнальної вартостi 

приватизацiйних майнових сертифiкатiв" № 503/93 вiд 02.11.1993р. шля-хом iндексацiї 

номiнальної вартостi акцiй з застосуванням коефiцiєнту iндексацiї - 35. Рiшення про 

збiльшення статутного фонду прийнято на загальних зборах акцiонерного товариства 

18.02.1994р., протокол № 2. Кiлькiсть випущених акцiй залишилася без змiни. З зовнiшнiх 

дже-рел додаткового надходження коштiв не було. На пiдтвердження другої емiсiї видано 

свiдоцтво МФУ про реєстрацiю випуску акцiй № 534/1/94 вiд 27.12.1994 р. Загальна сума 

випуску -  14 922 810 000,00 крб., кiлькiсть випущених акцiй - 426 366 штук, номiнальна 

вартiсть акцiї - 35 000 крб., вид акцiй - простi iменнi.Третя емiсiя також була проведена 

шляхом iндексацiї номiнальної вартостi акцiй з засто-суванням коефiцiєнту iндексацiї - 10. 

Рiшення про збiльшення статутного фонду прийнято на загальних зборах акцiонерного 

товариства 10.02.1995р. Кiлькiсть випущених акцiй залишилася без змiни. З зовнiшнiх 

джерел додаткового надходження коштiв не було. На пiдтвердження третьої емiсiї видано 

свiдоцтво МФУ про реєстрацiю випуску акцiй № 307/1/95 вiд 14.08.1995 р. Загальна сума 

випуску - 149 228 100 000,00 крб., кiлькiсть випущених акцiй - 426 366 штук, номiнальна 

вартiсть акцiї - 350 000 крб., вид акцiй - простi iменнi.Четверта  емiсiя  здiйснена   шляхом   

додаткового   випуску   акцiй  на   загальну   суму   1 792 700 000крб. Рiшення про збiльшення 

статутного фонду прийнято на загальних зборах ак-цiонерного товариства 10.02.1995р. Акцiї 

були реалiзованi:  юридичним особам за безготiвковi кошти - 525 000 000 крб., фiзичним 

особам за готiвку - 700 000 крб. та за рiшенням загальних зборiв вiд 10.02.1995 р. частина 

нарахованих дивiдендiв направлена на купiвлю акцiй -  1 267 000 000 крб. На пiдтвердження 

четвертої емiсiї видано свiдоцтво МФУ про реєстрацiю випуску акцiй № 190/1/96 вiд 

03.04.1996 р. Загальна сума випуску - 1 792 700 000,00 крб., кiль-кiсть випущених акцiй - 5 

122 штук, номiнальна вартiсть акцiї - 350 000 крб., вид акцiй - простi iменнi.П'ята емiсiя була 

проведена на виконання Указу Президента "Про грошову реформу в Украї-нi" № 762/96 вiд 

25.08.1996р. Рiшення про змiни статутного фонду прийнято на загальних зборах акцiонерного 

товариства 16.04.1998р., протокол № 6. Номiнал акцiї зменшено в 100 000 раз. З зовнiшнiх 

джерел додаткового надходження коштiв не було На пiдтвердження п'ятої емiсiї ви-дано 

свiдоцтво Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР про реєстрацiю випуску акцiй 

№ 112/16/1/98 вiд 25.06.1998р  Загальна сума випуску - 1 510 208,00 грн., кiлькiсть випу-

щених акцiй - 431 488 штук, номiнальна вартiсть акцiї - 3,50 грн., вид акцiй - простi iменнi.В 

результатi шостої емiсiї товариство збiльшило статутний фонд за рахунок iндексацiї ос-

новних фондiв згiдно з Положенням про порядок реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного това-

риства при збiльшеннi статутного фонду у зв'язку з iндексацiєю основних фондiв, 

затверджено рiшенням ДКЦПФР вiд 17.03.2000р. № 25. Рiшення про збiльшення статутного 

фонду прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерiв 14.11.2001р., протокол № 10. 

Кiлькiсть випущених акцiй залишилася без змiни. З зовнiшнiх джерел додаткового 

надходження коштiв не було. На пiдтвердження шостої емiсiї видано свiдоцтво. ДКЦПФР 

про  реєстрацiю   випуску  акцiй  №  69/1/01   вiд  07.02.2002 р.   Загальна  сума   випуску  - 4 

314 880,00 грн., кiлькiсть випущених акцiй - 431 488 штук, номiнальна вартiсть акцiї - 10,00 

грн., вид акцiй - простi iменнi. 

Сьома емiсiя здiйснена шляхом додаткового випуску акцiй на   загальну   суму 2 277 530, 00 

грн. Рiшення про збiльшення статутного фонду прийнято на загальних зборах ак-цiонерного 

товариства 18.03.2005 р. Акцiї були реалiзованi:  юридичним особам за безготiвковi кошти - 2 

277 530,00 грн.. На пiдтвердження сьомої емiсiї видано свiдоцтво ДКЦПФР про ре-єстрацiю 

випуску акцiй № 474/1/05 вiд 25.10.2005р. Загальна сума випуску - 6592410,00 грн., кiлькiсть 

випущених акцiй - 659241 штук, номiнальна вартiсть акцiї - 10,00 грн., вид акцiй - простi 

iменнi. В тому числi акцiї додаткового випуску на суму 2277530,00 грн. в кiлькостi 227753 



акцiї, номiнальна вартiсть акцiї - 10,00 грн., вид акцiй - простi iменнi.Восьма емiсiя здiйснена 

шляхом додаткового випуску акцiй на загальну суму   8957590,00 грн. Рiшення про 

збiльшення статутного фонду прийнято на загальних зборах акцi-онерного товариства 

28.07.2006 року (протокол № 2). Акцiї були реалiзованi: юридичним осо-бам за безготiвковi 

кошти - 8957590,00 грн. На пiдтвердження восьмої емiсiї видано свiдоцтво ДКЦПФР про 

реєстрацiю випуску акцiй № 1/16/1/07 вiд 02.02.2007 року. Загальна сума випуску 

15550000,00 грн., кiлькiсть випущених акцiй - 1555000 шт., номiнальна вартiсть акцiй -    

10,00 грн., вид акцiй - простi iменнi. В тому числi акцiї додаткового випуску на суму 

8957590,00 грн. в кiлькостi 895759 акцiй, номiнальна вартiсть акцiй - 10,00 грн., вид акцiй - 

простi iменнi. 

Дев'ята емiсiя здiйснена шляхом додаткового випуску акцiй на загальну суму  169645,0 грн. 

Рiшення про збiльшення статутного фонду прийнято на загальних зборах акцiо-нерного 

товариства 07 серпня 2007 року (протокол №2). Акцiї були реалiзованi: юридичним особам за 

безготiвковi кошти - 1696450,0  грн.. На пiдтвердження дев'ятої емiсiї видано свiдоц-тво 

ДКЦПФР про реєстрацiю випуску акцiй № 6/16/1/07 вiд 22.08.2007 року. Загальна сума ви-

пущених акцiй 1724645 шт.,   номiнальна вартiсть акцiй - 10,0 грн., вид акцiй - простi iменнi. 

В тому числi акцiї додаткового випуску на суму 169645,0 грн. в кiлькостi 169645 акцiй, 

номiналь-на вартiсть акцiй - 10,0 грн., вид акцiй - простi iменнi. В звiтному перiодi  

збiльшення статутного капiталу  шляхом додаткового випуску прос-тих iменних акцiй не 

вiдбувалося. Заявлений статутний капiтал складає 17247,0 тис. грн., спла-чений повнiстю. 

Статутний капiтал подiлено на 1724645 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10.00 

грн. кожна Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, не обумовленi.За даними 

Нацiонального депозитарiя України Вiдкритого акцiонерного товариства "На-цiональний 

депозитарiй України" (лiцензiя: АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р., дiйсна до19.09.2016 року, 

мiсцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Б Грiнченка, б. 3) надана iнформацiйна довiдка щодо 

iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб i загальної кiлькостi фiзичних осiб станом на 

31.12.2010 р.Iнформацiя про власникiв - юридичних осiб:№ з/пРеєстрацiйний код Країна 

реєстрацiїМiсцезнаходження Загальна кiлькiсть ЦП Вiдсоток 1.03121566 Публiчне акцiоне-

рне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя" Україна 01004 Київ, вул. 

Червоноар-мiйська, буд. 15/2 1571992 91,1487.2.36304508 Товариство з об-

меженою вiдповiдальнiстю "автомобiльнi iнтелектуаль-нi технологiї".Україна 01004 Київ, 

вул. Червоноар-мiйська, буд. 17 525 0,0304.3.25159049 Товариство з об-меженою 

вiдповiдальнiстю "Сервiс-центр" Україна 314028 Полтавсь-ка область, Полта-ва, 

В.Тирнiвська, буд. 1 1250 0,0725.4.34569623 Товариство з об-меженою вiдповiдальнiстю "Сi 

Ей Автомотiв" Україна 03045 Київ, Сто-личне шосе,  буд. 90 525 0,0305.Iнформацiя про 

власникiв - фiзичних осiб:Загальна кiлькiсть акцiонерiв - фiзичних осiб  596.Загальна 

кiлькiсть ЦП 150353.Вiдсоток у статутному капiталi 8,7179.12.5  "Iнший додатковий капiтал" 

.Додатковий капiтал не призначений для поточного використання пiдприємством, а слу-жить 

для пiдтримки певного рiвня величини статутного капiталу пiдприємства. Станом на 

31.12.2010 року iнший додатковий капiтал становить 29237,0 тис. грн. 12.6  "Резервний 

капiтал" сформовано у сумi 480,0 тис. грн.12.7 "Нерозподiлений прибуток".Станом на 

31.12.2010 року  в  звiтi  пiдприємства  непокритий  збиток  становить    10396,0 тис. грн. 

Розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу у звiтному перiодi не було. Емi-тованих 

пiдприємством акцiй товариство не має. Накопичення суми дивiдендiв не проводи-лося.Дохiд 

за пiдсумками роботи за рiк визначається як збiльшення економiчних вигод у ви-глядi 

надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi призводять до зростання власного 

капiталу. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зо-

бов'язань, що призводять до зменшення власного капiталу.13. Корпоративне 

управлiння.Сутнiстю корпоративного управлiння є система вiдносин мiж iнвесторами - 



власниками товариства, його менеджерами, а також зацiкавленими особами задля 

забезпечення ефективної дiяльностi товариства, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв 

учасникiв корпоративних вiдно-син.Товариство щорiчно проводить черговi збори. У 

корпоративнiй структурi товариства дiє незалежна Наглядова Рада, яка визначає основнi цiлi 

дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення. Члени Наглядової Ради 

володiють знаннями, квалiфiкацiєю та до-свiдом, необхiдним для виконання своїх посадових 

обов'язкiв.З метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв товариство забезпечує 

комплекс-ний, незалежний, об'єктивний та професiйний контроль за фiнансово - 

господарською дiяльнiстю товариства шляхом :-залучення незалежної аудиторської фiрми;-

створення внутрiшнiх механiзмiв контролю (ревiзiйної комiсiї).Розрахунок чистих активiв та 

порiвняльний аналiз з розмiром Статутного капiталу ПАТ "Полтава - Авто" за 2010  рiк.ПАТ 

"Полтава - Авто" зареєстроване Полтавським мiськвиконкомом Рiшення № 873-р вiд 

30.07.1993 року. З 01.06.1993 р. по 01.09.1993 р. розмiр мiнiмальної заробiтної плати складав 

0,069 грн. - Постанова Верховної Ради України вiд 01.06.1993 року №3243 - ХII "Про пiд-

вищення мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати та пенсiї за вiком".На думку аудиторiв 

вартiсть чистих активiв Товариства (52623,0 тис. грн. -  16055,0 тис. грн.) = 36568,0 тис. грн. 

значно перевищує розмiр статутного капiталу. Розмiр статутного капiталу ПАТ "Полтава - 

Авто" станом на 31.12.2010 року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 Цивiльного 

кодексу України (зi змiнами, в редакцiї 18.11.2003 року  № 1255 - IV) i забезпечений 

активами пiдприємства.14.Особлива iнформацiя про емiтента.В звiтному перiодi   збiльшення 

статутного капiталу Товариства шляхом додаткового ви-пуску простих iменних акцiй не 

вiдбувалося. Заявлений статутний капiтал складає  17247,0 тис. грн., сплачений 

повнiстю.Статутний капiтал подiлено на 1724645 простих iменних акцiй,  номiнальною 

вартiстю  10,00 грн. кожна. Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями не 

обумовленi.Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв 

статут-ного капiталу, прийнято на загальних зборах акцiонерного товариства 07.08.2007  року 

(про-токол №2). Рiшення про викуп емiтентом власних акцiй було прийнято 15.03.2010 року. 

Таке рiшення було прийнято Наглядовою Радою. Акцiї не були реалiзованi юридичним 

особам за безготiвко-вi кошти. 

Товариством не отримувались позики або кредити на суму, що перевищують 25 вiдсоткiв 

активiв емiтента.Подання особливої iнформацiї до Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, 

представництв вiдбулося 04.04.2007 р. Дата вчинення дiї - 27.03.2007 р. Дата розкриття у 

стрiчцi новин 27.03.2007 р. В офiцiйному друкованому виданнi - 30.03.2007 р.Про наступну 

особливу iнформацiю емiтента повiдомлення розмiщено у стрiчцi новин 16.03.2010 року. 

Повiдомлення опублiковане в номерi 49 Вiдомостей ДКЦПФР 18.03.2010 року.Повiдомлення  

про розмiщення на сторiнцi в мережi Iнтернет немає.Повiдомлення надано в зв'язку з 

прийняттям рiшення про викуп власних акцiй, а саме:- рiшення про викуп емiтентом власних 

акцiй прийнято Наглядовою Радою 15.03.2010 ро-ку. Кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу 

(шт.) - 152653. Дата реєстрацiї випуску акцiй, що пiдлягають викупу 03.05.2007 року. Номер 

свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, що пiдля-гають викупу 6/16/1/07. Орган, що 

здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу акцiй - Полтавське 

територiальне управлiння ДКЦПФР. Частка вiд розмiру статутного капiталу емiтента - 

8,850%.Про наступну особливу iнформацiю  емiтента розмiщено у стрiчцi новин 22.03.2010 

року. Повi-домлення опублiковано у номерi 53 Вiдомостей ДКЦПФР 24.03.2010 

року.Повiдомлення про розмiщення на сторiнцi в мережi Iнтернет немає.Повiдомлення 

надано в зв'язку зi змiною складу посадових осiб емiтента, а саме:-19.03.2010 року звiльнено 

Голову Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Тарiеловича. Во-лодiє часткою в статутному 

капiталi емiтента - 0,00029 %;-19.03.2010 року  звiльнено члена Наглядової  Ради Козiс 



Олександра Миколайовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0029 %;-

19.03.2010 року звiльнено члена  Наглядової Ради Кулибабу Сергiя Павловича. Воло-дiє 

часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0776 %:-19.03.2010 року призначено Головою 

Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Тарiеловича. Володiє часткою в статутному капiталi 

емiтента - 0,00029 %;-19.03.2010 року призначено членом Наглядової Ради Козiс Олександра 

Миколайовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0029 %;-19.03.2010 року 

призначено членом Наглядової Ради Васадзе Нiну Тарiелiвну. Частка в статутному капiталi 

вiдсутня; 

-19.03.2010 року призначено членом Наглядової Ради Бей Н.О. Частка в статутному ка-пiталi 

вiдсутня;-19.03.2010 року призначено членом Наглядової Ради Пiдмурняк О.В.. Частка в 

статут-ному капiталi вiдсутня;-19.03.2010 року звiльнено Голову ревiзiйної комiсiї Неретiна 

С.М.. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,06367 %;- 19.03.2010 року звiльнено 

члена ревiзiйної комiсiї АТ "Українська автомобiльна кор-порацiя". Володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента - 91,148729%;-19.03.2010 року призначено Головою ревiзiйної 

комiсiї Мохну Є.Г. Частка в статутно-му капiталi емiтента вiдсутня;-19.03.2010 року 

призначено членом ревiзiйної комiсiї Вертiйову А.Д. Частка в статут-ному капiталi емiтента - 

вiдсутня.Про наступну особливу iнформацiю розмiщено у стрiчцi новин 09.04.2010 року. 

Повiдомлення опублiковане в номерi 65 Вiдомостей ДКЦПФР. Повiдомлення про 

розмiщення на сторiнцi в мережi Iнтернет немає. Повiдомлення надано в зв'язку iз змiною 

складу посадових осiб емiтен-та, а саме:- 07.04.2010 року звiльнено з посади в.о. 

генерального директора Жирко Олександра Iва-новича. Частка в статутному капiталi емiтента 

вiдсутня;- 07.04.2010 року  призначено на посаду  в.о. генерального директора Баль Андрiя 

Васи-льовича. Частка в статутному капiталi емiтента вiдсутня.Про наступну iнформацiю 

емiтента повiдомлення розмiщено у стрiчцi новин 21.05.2010 року. Повiдомлення 

опублiковане в номерi 93 Вiдомостей ДКЦПФР. Повiдомлення  надано в зв'язку з 

порушенням справи про банкрутство  емiтента, а саме:- 05.05.2010 року - дата винесення 

судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство;- 03.06.2010 року - дата 

проведення пiдготовчого засiдання суду;- найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi) особи, 

яка подала заяву про порушення спра-ви про банкрутство - CDT Trading International CO;- 

арбiтражного керуючого емiтента судом не призначено.Змiна власникiв акцiй , яким 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не вiдбува-лась.Рiшення Товариства про 

створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фi-лiй, затвердження їх 

Статутiв i Положень було прийнято 27.03.07 р. (протокол №1).Рiшення вищого органу 

емiтента про зменшення статутного капiталу Товариства не прий-малось.Рiшення вищого 

органу емiтента або суду про припинення або банкрутство Товариства не приймалось.Всi 

вищеописанi подiї, на думку аудиторiв, не мали значного впливу на фiнансово-господарський 

стан Товариства та змiни вартостi його цiнних паперiв.Розкриття особливої iнформацiї про 

емiтента, на думку аудиторiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства, зокрема статтi 41 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 15. Узагальнення.Таким чином, 

виходячи з наведеного, на думку аудиторiв розкриття iнформацiї за видами активiв, про 

зобов'язання, про власний капiтал, щодо обсягу чистого прибутку в основному вiдповiдає 

вимогам нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.Вартiсть чистих активiв 

Товариства (52623,0 тис. грн. - 16055,0 тис. грн.) =   36568,0 тис. грн. значно перевищує 

розмiр статутного капiталу. Розмiр статутного капi-талу ПАТ "Полтава - Авто" станом на 

31.12.2010 року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 Цивiльного кодексу України (зi 

змiнами, в редакцiї 18.11.2003 року № 1255 - IV) i забезпече-ний активами 

пiдприємства.Заявлений Статутний фонд Товариства сплачений повнiстю.16. Висновок щодо 

фiнансових звiтiв в цiлому.На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть ПАТ "Полтава - Авто" 

(баланс, звiт про фiнансо-вi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний 



капiтал, примiтки до рiчної фi-нансової звiтностi  складена вiдповiдно до Нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерсько-го облiку, не мiстить iстотних перекручень i достовiрно 

вiдбиває всi показники дiяльностi пiдп-риємства. Бухгалтерський облiк здiйснювався 

вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. В зв'язку з тим, що аудитори не мали можливостi 

приймати участь в iнвентаризацiї активiв, то в цьому питаннi судження висловлено на основi 

даних бухгалтерського облiку. Висловленi об-меження мають не суттєвий вплив на 

фiнансову звiтнiсть Товариства та стан справ в цiлому.Вартiсть чистих активiв Товариства 

(52623,0 тис. грн. - 16055,0 тис. грн.) =     36568,0 тис. грн. значно перевищує розмiр 

статутного капiталу. Розмiр статутного капiталу ПАТ "Полтава - Авто" станом на 31.12.2010 

року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 Ци-вiльного кодексу України (зi змiнами, в 

редакцiї 18.11.2003 року № 1255 - IV) i забезпечений активами пiдприємства.Аудитори 

пiдтверджують, що за винятком обмежень, якi зазначенi вище, фiнансова звiтнiсть, у всiх 

суттєвих аспектах, достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про ПАТ  "Полтава - 

Авто" станом на 31 грудня 2010 року, згiдно з нормативними вимогами щодо ор-ганiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.17. Аналiз показникiв фiнансового стану 

пiдприємства.Основною задачею проведення аналiзу є оцiнка результатiв господарської 

дiяльностi за звiтний перiод, виявлення чинникiв, що позитивно або негативно впливають на 

кiнцевi показ-ники роботи пiдприємства.На думку аудиторiв, аналiз табличних результатiв 

показує, що Товариство має задовiль-нi значення коефiцiєнтiв, якi характеризують фiнансову 

стiйкiсть пiдприємства. Зменшення чистого оборотного капiталу вплинуло на показники, якi 

характеризують лiквiднiсть пiдпри-ємства. На одну гривню власного капiталу припадає 0,44 

гривнi запозичених  коштiв. Аналiз показникiв фiнансового стану показує, що Товариство 

має лiквiдний баланс i достатнiй рiвень фiнансової усталеностi. Платоспроможнiсть 

Товариства, враховуючи всi оборотнi активи, перебуває у задовiльному станi. Показники, що 

характеризують рентабельнiсть мають вiд'ємне значення.  Вiрогiднiстю покращення 

становища є збереження прибутковостi та зме-ншення дебiторської та кредиторської 

заборгованостей. 

За твердженням керiвництва ПАТ передбачається безперервне функцiонування пiдпри-

ємства як суб'єкта господарювання. Вiрогiднiсть як стабiльного розвитку пiдприємства так i 

вiрогiднiсть банкрутства спрогнозувати на найближчий час досить проблематично, але слiд 

вiдмiтити, що Товариство докладає зусиль для забезпечення стабiльного розвитку пiдприємс-

тва.В процесi проведеної перевiрки iстотних перекручень даних звiтностi не встановлено. 

Аудиторами зiбрано достатня кiлькiсть доказiв, що пiдтверджують показники фiнансової 

звiтностi пiдприємства.Аудитор (сертифiкат А №004373 подовжений АПУ 29 вересня 2009 

року)  О.М. Бородай 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

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 

положення 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 в 

загальному об'ємі постачання 

Основними напрямками в господарськiй дiяльностi емiтента є: 



- роздрiбна торгiвля автомобiлями; 

- роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям;  

- оптова торгiвля автомобiлями; 

- оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям; 

- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв. 

Товариство проводить єдину технiчну полiтику в системi автосервiсу, вдосконалює 

виробничо-господарськi структури, також надає транспортно-експедицiйнi послуги.   

 

 

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування 

У 2010 роцi акцiї iнших пiдприємств вiдсутнi. 

 

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, 

в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та 

закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

Основнi засоби ПАТ "Полтава-Авто" розмiщенi на головному пiдприємствi за адресою м. 

Полтава, вул. Великотирнiвська, 1 потужнiстю ЗО постiв та на фiлiях: 

- Кременчугавтосервiс потужнiстю 21 пост-м. Кременчук вул. Московська, 10; 

- Богдан-авто потужнiстю 6 постiв - м. Кременчук вул. Богдана Хмельницького, 

20(використовується 3 поста); 

- Надднiпрянськ-авто потужнiстю 7 постiв - м. Комсомольск, вул. Портова, 

33(використовується 4 поста); 

- Градизьк-авто потужнiстю 9 постiв - селище Градизьк, вул. Київська, 1(використовується 4 

поста); 

- Цех №2 потужнiстю 5 постiв - с. Розсошенцi, Полтавського району, Вул Комарова, 

2а(використовується 4 поста); 

- Прима-авто потужнiстю 10 постiв - с. Копили Полтавського району, вул. Стрельнiкова, 

1(використовується 3 поста); 

- Пирятин-авто потужнiстю 11 постiв - м. Пирятин, вул. Сумська, 6(використовується 6 

поста); 

- Хорол-авто потужнiстю 12 постiв - м. Хорол, вул. Фрунзе, 104а(використовується 2 поста); 

- Кобеляцька фiлiя потужнiстю 3 пости -м. Кобеляки, вул. Фрунзе, 39(використовується 1 

пост); 

- Лохвиця-авто потужнiстю 5 постiв - м. Лохвиця, вул. Ленiна, 57(використовується 3 поста); 

- Шишацька фiлiя потужнiстю 3 поста - селище Шишаки, вул. Будiвельникiв, 

1/2(використовується 2 поста); 

- Чутiвська фiлiя потужнiстю 3 поста - селище Чутово, вул. Коханова, 3(використовується 1 

пост); 

- Гадяцька фiлiя потужнiстю 3 поста с. Вельбiвка Гадяцького району, вул. Полтавський 

шлях,1(використовується 2 поста)  



i складається iз будiвель, споруд, iнженерних мереж та комунiкацiй, технологiчного, 

торгiвельного та iншого обладнання. Всi основнi фонди знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь 

використання основних засобiв: будiвлi, споруди - 73%; технологiчне обладнання - 78%; 

торгiвельне та iнше обладнання - 94%. 

На всiх пiдприємствах не iснує екологiчних проблем, якi можуть негативно вплинути на 

використання основних засобiв. Всi основнi засоби належать ПАТ "Полтава-Авто" i мають 

свiдоцтва на право власностi. 

ПАТ "Полтава-Авто" постiйно оновлює основнi засоби шляхом проведення реконструкцiї та 

технiчного переоснащення. За 2010 рiк на реконструкцiю основних засобiв i придбання 

нового обладнання використано 365 тис.грн. 

Пiдприємство наукових дослiджень та розробок не проводить. 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства iстотно впливає: 

- економiчна нестабiльнiсть в Українi; 

- полiтична нестабiльнiсть; 

- постiйнi змiни в законодавствi України; 

- полiтика системи оподаткування; 

- соцiальна напруженiсть в регiонi. 

Емiтент має середнiй ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 

На протязi звiтного перiоду було сплачено штрафи, пенi, неустойки i компенсацiї за 

порушення чинного законодавства на загальну суму  16 тис. грн.   

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних оборотних коштiв. В 

2010 роцi незалучались кредитнi кошти. Вiрогiднiстю покращення становища є збереження 

прибутковостi та зменшення дебiторської та кредиторської заборгованостей. 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 

цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду ПАТ "Полтава-Авто" має наступний перелiк договорiв за 

запчастини за автомобiльне обладнання, якi знаходяться на стадiї виконання: 

1. АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" №36 з/ПП вiд 06.03.2009 р., сума договору 

визначається як загальна вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на 

умовах договору, до повного виконання (запчастини та автомобiльне обладнання автомобiлiв 

ЗАЗ)  

2. АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" Автосервiсний фiлiал "ТДЦ-Авто" № 18 вiд 

31.12.2009, на суму  250 тис.грн., до повного виконання (запчастини) 

3. ЗАТ "ЗАЗ" №207з вiд 17.01.2007 р., сума договору визначається як загальна вартiсть товару 

у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до повного виконання 

(запчастини ВАЗ)  



4. ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс" №12 ЗО/ПП вiд 06.03.2009 р.,сума договору визначається як 

загальна вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до 

повного виконання (запчастини та автомобiльне обладнання до автомобiлiв Опель)  

5. ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс" №36 нш/з вiд 06.03.2009 р.,сума договору визначається як 

загальна вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до 

повного виконання (запчастини та автомобiльне обладнання до автомобiлiв Шевроле-Нива) 

6. ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс" №17 зш вiд 06.03.2009 р., сума договору визначається як 

загальна вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до 

повного виконання (запчастини та автомобiльне обладнання до автомобiлiв Daiewoo 

Shevrolet)) 

7. ТОВ" Авто-Технологiя" №5/з вiд 01.01.2007 р.,сума договору визначається як загальна 

вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до повного 

виконання (запчастини,автохiмiя,мастила,супутнi товари для автотраспорту) 

8. ТОВ "Сi Ей Автомотив" №29/зч вiд 31.12.2009 р., сума договору визначається як загальна 

вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до повного 

виконання (запчастини,автохiмiя,мастила,супутнi товари для автотраспорту)  

9. ТОВ "Фалькон-Авто" №34зк/ПП вiд 21.01.2009 р.,сума договору визначається як загальна 

вартiсть товару у цiнах постачальника поставлених покупцю на умовах договору, до повного 

виконання (запчастини для автомобiлiв КIА) 

10. ТОВ "УкраАвтоВАЗ" №110/09-05/зч вiд 12.05.2009 р., на суму  1 000 000,00 грн., до 

повного виконання (запчастини для автомобiлiв ВАЗ) 

 

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) 

У 2011 роцi Товариство продовжує роботу по закрiпленню позицiй на ринку у мiсцi Полтавi 

та Полтавськiй областi. Головнi зусилля керiвництва акцiонерного товариства, керiвникiв 

структурних пiдроздiлiв, робiтникiв та службовцiв у 2011 роцi будуть зосередженi на 

утриманнi та недопущеннi зниження об'ємiв послуг, продаж автомобiлiв, запасних частин та 

матерiалiв. У своїй роботi Товариство  зосереджуватиметься на досягненнi прибутковостi 

пiдприємства.Прiоритетним у дiяльностi керiвництва ПАТ залишаться:пошук нових форм 

роботи та запровадження нових послуг, полiпшення технологiчної бази, пiдтримання у 

належному станi i збереження основних виробничих фондiв. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

Пiдприємство наукових дослiджень та розробок не проводить. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

1.№ справи та дата розгляду № 2ц-2794, 13.01.2010р. на 13:20,Позивач  Огриза 

Г.Р.,Вiдповiдач ДПА "Кременчукавтосер-вiс" ВАТ "Полтава-Авто",Суд який розглядає та 

прiзвище суддi-Апеляцiйний суд Полт.областi; суддя Абрамов,Суть спору -виправлення 

описки в рiшеннi суду,Стан справи-розглянута,2.№ справи та дата розгляду № 2а-

4646710911/070, 20.01.2010р. на 14:45 ,Позивач Фонд соц. Захисту iнвалiдiв,Вiдповiдач ВАТ 

"Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi - Полт. окружний адмiнiстративний 

суд; суддя Клочко К.I.,Суть спору -про стягнення адмiн. Санкцiй,Стан справи -розгляд 



справи завершено винесенням постанови про вiдмову фонду в задоволеннi позовних вимог,3 

.№ справи № 5/294 та дата розгляду ,02.03.2010р. на 10:30,Позивач ФОП Четверило 

Ю.В.,Вiдповiдач ВАТ "Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi Господарський 

суд Полт. областi; суддя Гетя Н.Г.,Суть спору- про стягнення  6009, 46 грн.,Стан справи -

винесено рiшення ,4.№ справи та дата розгляду 24.03.2010 р. на 10:00,Позивач  Марущенко 

О.М.,Вiдповiдач ВАТ "Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi  Октябрський 

р/с м. Полтави; суддя Андрiєнко Г.В. ,Суть спору- про порушення прав споживача,Стан 

справи -винесено рiшення. 5.№ справи та дата розгляду № 8/21, 30.03.2010 р. на 

09:30,Позивач ВАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач ПП "БФ Євростиль",Суд, який розглядає та 

прiзвище суддi Господарський суд Полтавської областi,Суддя Плеханова Л.Б.,Суть спору- 

про стягнення суми заборгованостi ,Стан справи -винесено рiшення по справi про 

задоволення позовних вимог ,6.№ Справи та дата розгляду № 8/22, 15.04.2010 р. на 

09:15,Позивач ВАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач Полтавська районна державна 

адмiнiстрацiя,Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Господарський суд Полтавської 

областi,Суддя Плеханова Л.Б.,Суть спору -про стягнення суми заборгованостi,Стан справи -

рiшення на користь ПАТ "Полтава-Авто",7.№ справи та дата розгляду № 14/41, 22.04.2010 

р.на 11:45,Позивач ВАТ "Галичина-Авто",Вiдповiдач ТОВ "Орiон Агро",Суд, який розглядає 

та прiзвище суддi-Господарський суд Полтавської областi суддя Iваницький О.Т.,Суть спору 

-про вiдшкодування заборгованостi винесено рiшення по справi,Стан справи -про 

задоволення позовних вимог ,8.№ справи № 2-472/2010 р., 28.05.2010 р. на 10:30,Позивач 

Гречко Вiктор Олексiйович,Вiдповiдач ВАТ "Ерсте Банк",третя особа -ПАТ "Полтава-Авто" 

,Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Полтавський районний суд, суддя Кiндяк I.С.,Суть 

спору -про змiну умов договору у зв'язку з iстотною змiною обставин,Стан справи -розгляд 

триває,9.№ справи № 2-а-1750/09/1622, 16.06.2010 р. на 14:55,Позивач ВАТ "Полтава-

Авто",Вiдповiдач Головний державний виконавець Октябрського ВДВС Пронiна Л.М. ,Суд, 

який розглядає та прiзвище суддi-Харкiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд,Суть спору 

-оскарження ухвали Октябрського р/с м. Полтави ,Стан справи -розгляд,10.№ справи № 

574/9-22-22/256, 18.06.2010 р.на 11:00,Позивач ФОП Губiн М.I.,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-

Авто" ,Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Київський мiжобласний господарський 

суд,Суть спору -про визнання договору недiйсним та повернення сплачених коштiв,Стан 

справи -рiшення на користь Позивача,11.№ справи № 21/89, 22.06.2010 р.на 10:30,Позивач 

ПАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач ЗАТ "Гадячсир",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-

Господарський суд Полтавської областi,суддя Тимченко Б.П.,Суть спору -про стягнення 

заборгованостi,Стан справи -розгляд,12.№ справи № 21/77,24.06.2010 р. на 11:30 ,Позивач 

ПАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач СТОВ iм. Духова, 

Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Господарський суд Полтавської областi,суддя 

Тимченко Б.П.,Суть спору -про стягнення заборгованостi,Стан справи -рiшення на користь 

ПАТ "Полтава-Авто",13.№ справи №27/29,01.07.2010 р. на 14:30,Позивач ПАТ "Полтава-

Авто",Вiдповiдач ЗАТ "Миргородський завод продтоварiв "Калинка",Суд, який розглядає та 

прiзвище суддi-Господарський суд Полтавської областi,суддя Солодюк О.В.,Суть спору -про 

стягнення заборгованостi,Стан справи -рiшення на корить ПАТ "Полтава-Авто",14.31.08.2010 

р.,на 15:00,Позивач ПАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач Олiйник С.М.,Суд, який розглядає та 

прiзвище суддi-Октябрський р/с  м. Полтави, суддя  Редько ,Суть спору -про стягнення 

заборгованостi,Стан справи -призначена до розгляду,15.07.09.2010 р., на 9:15,Позивач ПАТ 

"Полтава-Авто",Вiдповiдач ТОВ "Спецвибухпром",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-

Господарський суд Полтавської областi,суддя Iваницький О.Т.,Суть спору - про стягнення 

заборгованостi,Стан справи -рiшення на користь ПАТ "Полтава-Авто",16.№ справи № 21/175, 

09.09.2010 р. на 11:05, Позивач Шарiєвський О.,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-Авто",Суд, який 

розглядає та прiзвище суддi-Господарський суд Полтавської областi,суддя Тимченко 



Б.П.,Суть спору -про стягнення заборгованостi,Стан справи -Рiшення на користь 

Позивача,17.№ справи № 14/121,14.09.2010 р.на 09:30,Позивач ПАТ "Полтава-

Авто",Вiдповiдач Гадяцька центральна районна лiкарня,Суд, який розглядає та прiзвище 

суддi-Господарський суд Полтавської областi,суддя Iваницький О.Т., Суть спору -про 

стягнення заборгованостi,Стан справи -розгляд,18.16.09.2010 р. , на 10:30,Позивач Пятак 

Д.М.,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Октябрський 

р/с  м. Полтави, суддя   Хiль Л.М. ,Суть спору -ппро поновлення на роботi, стягнення 

заробiтної плати за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди,Стан справи 

-призначена до розгляду,19.13.10.2010 р., на 15:30,Позивач ПАТ "Полтава-Авто", (апеляц. 

скарга на рiшення Карлiвського районного суду Полт. областi,,Суддя Жмурко П.Я. )

 ,Вiдповiдач Панiбог А.Л.,Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Апеляцiйний суд 

Полтавської областi ,Суть спору -про замiну придбаного автомобiля на автомобiль 

аналогiчної марки та моделi (змiна позовних вимог),Стан справи - призначена до розгляду 

,20.20.10.2010 р., на 11:20,Позивач СDT Trading Internatiobal Co.,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-

Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Вищий господарський суд України,суддя 

Ткаченко Н.Г. ,Суть спору -поскарження Ухвали про порушення провадження у справi про 

банкрутство та постанови КМАГС,Стан справи -розгляд справи ,21.20.10.2010 р.,на 

14:00,Позивач Улицький С.О.,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-Авто",Суд, який розглядає та 

прiзвище суддi-Октябрський р/с м. Полтави, суддя Тiмошенко Ю.В. ,Суть спору -про 

поновлення на роботi, стягнення заробiтної плати за час вимушеного прогулу та 

вiдшкодування моральної шкоди,Стан справи -про перегляд  заочного рiшення ,22.№ справи 

№ 2-1061/10, 22.10.2010 р. на 15:00,Позивач Палкiн Б.В., Палкiна А.С.,Вiдповiдач ВАТ 

"Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Дзержинський р/с,м. Харкова,суддя 

Грищенко I.О.,Суть спору -про захист прав споживачiв,Стан справи -призначена 

експертиза,23.№ справи № 21/221, 26.10.2010 р. на 10:20,Позивач ПАТ "Полтава-

Авто",Вiдповiдач ЗАТ "СПЕЦБУД",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Господарський 

суд Полтавської областi,Суть спору -про стягнення 2 994,32 грн.,Стан справи -Рiшення на 

користь ПАТ "Полтава-Авто" (заборгованiсть виплачена),24.№ справи № 25/156, 26.10.2010 

р. на 10:30,Позивач Лохвицька мiська рада,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-Авто",Суд, який 

розглядає та прiзвище суддi-Господарський суд Полтавської областi, суддя Босий В.П.,Суть 

спору - про стягнення 262 521,00 грн.,Стан справи -позов залишено без розгляду,25.№ справи 

№ 1-3/10, 09.11.2010 р.на 14:00,Позивач ВАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач Селезько Ю.В.,Суд, 

який розглядає та прiзвище суддi-Пирятинський районний суд Полтавської областi,Суть 

спору -про вiдшкодування матерiальної шкоди (збиткiв),Стан справи -рiшення на користь 

ПАТ "Полтава-Авто" iз застосуванням амнiстiї для Вiдповiдача,26.29.11.2010 р. , на 

08:20,Позивач ПАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач Терещенко В.М.,Суд, який розглядає та 

прiзвище суддi-Октябрський р/с м. Полтави, суддя  Хiль Л.М. ,Суть спору -про стягнення 

заборгованостi ,Стан справи -заочне рiшення на користь ПАТ "Полтава-Авто",27.№ справи № 

14/121 01.12.2010 на 12.40,Позивач ПАТ "Полтава-Авто",Вiдповiдач ТОВ 

"МАКСИМКО",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Харкiвський апеляцiйний 

господарський суд Апеляцiйна Суть спору -скарга на рiшення Октябрського суду ,Стан 

справи -Рiшення - про залишення рiшення Октябрського суду в силi на користь ПАТ 

"Полтава-Авто",28.№ справи № 2-11239/2010, 07.12.2010р. на 9:00,Позивач Самусенко 

Н.В.,Вiдповiдач ВАТ "Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Октябрський р/с   

м. Полтави, суддя  Андрiєнко Г.В.,Суть спору -про захист прав споживачiв та вiдшкодування 

матерiальної та моральної шкоди,Стан справи -Попереднє судове засiдання,29.№ справи № 2-

1354/2010 08.12.2010 р. на 11.00,Позивач Роздiльна Любов Андрiївна,Вiдповiдач ПАТ 

"Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Козельщинський районний суд, суддя 

Науменко Н.Д.,Суть спору -про розiрвання договору та повернення сплаченої за товар 



грошової суми залишення ,Стан справи -позовної заяви без розгляду на користь ПАТ 

"Полтава-Авто",30.14.12.2010р.,на 11:00,Позивач ВАТ "Полтава-Авто" ,Вiдповiдач 

Германенко С.С.,Суд, який розглядає та прiзвище суддi-Октябрський р/с    м. Полтави, суддя  

Литвиненко ,Суть спору -про стягнення заборгованостi,Стан справи -заочне рiшення суду на 

користь ПАТ "Полтава-Авто",31.№ справи № 2-6193/10 17.12.2010 на 9.00,Позивач 

Юхименко В.Ф.,Вiдповiдач ПАТ "Полтава-Авто",Суд, який розглядає та прiзвище суддi-

Київський районний суд, суддя Васильєва,Суть спору -про стягнення заробiтної плати та 

вихiдної допомоги у зв'язку з порушенням законодавства про оплату працi ,Стан справи -у 

позовнiй заявi Позивачу вiдмовлено на користь ПАТ "Полтава-Авто" 

 

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 

Данi вiдсутнi. 

 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 91 943,300 
39 188,60

0 
0,000 0,000 91 943,300 

39 188,60

0 

  будівлі та споруди 85 542,500 
36 862,60

0 
0,000 0,000 85 542,500 

36 862,60

0 

  машини та обладнання 895,700 102,800 0,000 0,000 895,700 102,800 

  транспортні засоби 662,500 426,100 0,000 0,000 662,500 426,100 

  інші 4 842,600 1 797,100 0,000 0,000 4 842,600 1 797,100 

2. Невиробничого призначення: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  будівлі та споруди 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  машини та обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Усього 91 943,300 
39 188,60

0 
0,000 0,000 91 943,300 

39 188,60

0 

Опис 

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду: 

-будинки та споруди, передавальнi пристрої- 36862,6 тис. грн. 

-машини та обладнання - 102,8 тис. грн. 

-транспортнi засоби - 426,1 тис. грн. 

-iнструменти,прилади,iнвентар (меблi) - 341,8 тис. грн. 

-iншi основнi засоби - 584,6 тис. грн. 

-МНМА - 174,2 тис. грн. 

-нематерiальнi активи(програмне забезпечення)- 696,5 тис.грн. 

Станом на кiнець звiтного перiоду iншi основнi засоби Товарства зношенi на 

61,31% 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 

грн.) 

36 568,000 43 030,000 



Статутний капітал (тис. грн.) 17 247,000 17 247,000 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 17 247,000 17 247,000 

Опис Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2010 року складає - 17 247 тис. грн.. Скоригований 

капiтал Товариства станом на 31.12.2010 року складає - 17 247 тис.грн. 

Вилучений капiтал вiдсутнiй. Заявлений Статутний фонд Товариства сплачений повнiстю. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства (52623 тис грн. - 16055,0 тис. грн.) 36568 тис. грн. значно 

перевищує розмiр статутного капiталу. Розмiр статутного капiталу ПАТ "Полтава-Авто" станом на 

31.12.2010 року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 Цивiльного кодексу України (зi змiнами,в 

редакцiї 18.11.2003 року №1255-IV) i забезпечення активами пiдприємства. _ 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,000 X X 

у тому числі:     

Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 0,000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0,000 X X 

за сертификатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0,000 X X 

за векселями (всього) X 0,000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0,000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0,000 X X 

Податкові зобов’язання X 312,000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 10 777,000 X X 

Усього зобов’язань X 15 718,000 X X 

Опис  

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникненн

я події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

15.03.2010 16.03.2010 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій 

19.03.2010 22.03.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.04.2010 09.04.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

14.05.2010 21.05.2010 Інформація про порушення справи про банкрутство емітента 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 



№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2008 1 0 

2 2009 2 1 

3 2010 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери   

Реєстратор   

Депозитарій   

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Позачерговi загальнi збори не проводились. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні) ні 



 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 

акцій 
0 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 

акцій 
1 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  10 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інші 

(запишіть) 

У складi Наглядової Ради iнших комiтетiв не створено 

Інші 

(запишіть) 

У складi Наглядової Ради iнших комiтетiв не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином 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  

Інші 

(запишіть) 

Данi вiдсутнi 

 

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

товариства? 

  Так Ні 

1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X  



4 Відсутність конфлікту інтересів X  

5 Граничний вік  X 

6 Відсутні будь-які вимоги  X 

7 
Інші (запишіть) 

Данi вiдсутнi 
  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

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 

(запишіть) 

Обрано Наглядову Раду Товариства 19.03.2010 року загальними зборами 

акцiонерiв в наступному складi з вступом в силу їх повноважень з 

моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства 

строком на три роки:- Васадзе Вахтанг Тарiелович -  Голова Наглядової 

Ради,- Васадзе Нiна Тарiелiвна - член Наглядової Ради,- Козiс Олександр 

Миколайович - член Наглядової Ради,- Бей Наталiя Олександрiвна - член 

Наглядової Ради,- Пiдмурняк Олексiй Васильович  - член Наглядової 

Ради. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 

2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

5 Секретар правління ні ні ні 

6 Секретар загальних зборів ні ні ні 

7 Секретар наглядової ради ні ні ні 

8 Корпоративний секретар ні ні ні 



9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 

Iнспектор з кадрiв вiдповiдає за зберiгання 

всiх протоколiв загальних зборiв,засiдань 

наглядової ради. 

так так так 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні ні ні ні 

Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так 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)  

ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів X  

2 Положення про наглядову раду X  

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

5 Положення про ревізійну комісію X  

6 Положення про акції акціонерного товариства  X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

базі даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

 Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так так так ні 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 

статутного 

капіталу 

так так так так ні 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

так так так так ні 

4 
Статут та 

внутрішні 
ні ні так так ні 



документи 

5 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

ні ні так так ні 

6 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік  X 

4 Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитора не змiнювали. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  



Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

(так/ні)  ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій  X 

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій  X 

4 Кредити банків  X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 

данi вiдсутнi 
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 

бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 



депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

Змiни вiдбулися згiдно чинного законодавства. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 

прийнятий: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 

вашому акціонерному товаристві? 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

 
КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВА-АВТО" 
за ЄДРПОУ 03118340 

Територія Полтавська область, ПОЛТАВА за КОАТУУ 5310100000 

Форма власності  за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 

 за СПОДУ     0 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля автомобілями 
за КВЕД 50.10.2 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 
Україна Полтавська обл. Полтавський р-н 36040 м. 

Полтава вул. Великотирнiвська,1 

 

Баланс 
Станом на 31.01.2011 p. 

Форма N 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:    

    залишкова вартість 010 68 697 

    первісна вартість 011 182 993 

    накопичена амортизація 012 ( 114 ) ( 296 ) 

Незавершене будівництво 020 3 460 2 680 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 44 672 40 672 

    первісна вартість 031 104 761 105 123 

    знос 032 ( 60 089 ) ( 64 451 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 137 137 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 48 337 44 186 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 212 204 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 6 087 5 398 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 971 1 302 

    первісна вартість 161 1 251 1 564 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 280 ) ( 262 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 64 62 

    за виданими авансами 180 193 658 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 167 207 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 244 298 

    у т. ч. в касі 231 9 1 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 56 171 

Усього за розділом II 260 7 994 8 300 

III. Витрати майбутніх періодів 270 159 137 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 56 490 52 623 

 



Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 17 247 17 247 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 31 929 29 237 

Резервний капітал 340 480 480 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -6 626 -10 396 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього а розділом I 380 43 030 36 568 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 320 337 

Інші забезпечення 410 0 0 

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 

резерва 
416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом II 430 320 337 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 0 0 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2 873 3 530 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 86 788 

    з бюджетом 550 326 312 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 111 85 

    з оплати праці 580 280 226 

    з учасниками 590 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 9 464 10 777 

Усього за розділом IV 620 13 140 15 718 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 56 490 52 623 

Примітки: 010 -12 Нематерiальнi активи: 

В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. 

Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилося лiнiйним методом, згiдно      п. 27 П(с)БО 8 

"Нематерiальнi активи", на пiдставi визначеного на пiдприємствi часу корисного використання таких 

нематерiальних активiв вiд 1 до 10 рокiв. 

На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 182,0  тис. 

грн., сума нарахованого зносу 114,0 тис. грн. 



За звiтний перiод придбано нематерiальних активiв на суму 807,0 тис. грн. Переоцiнка нематерiальних активiв 

не проводилася. 

За звiтний перiод нараховано амортизацiї 182,0 тис. грн. В звiтному перiодi нематерiальнi активи не вибували. 

Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу не 

передавалися та за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися.  Iншi  змiни первiсної  

вартостi  нематерiальних активiв  за  рiк  складають 4,0 тис.грн. 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 993,0 тис. грн., сума нарахованого зносу 

296,0 тис. грн. 

020 Незавершене будiвництво. 

Об'єкти незавершеного будiвництва та устаткування для монтажу по балансу на кiнець 2010 року склали 2680,0 

тис. грн., зменшилася  на 780,0 тис. грн. Незавершене будiвництво облiковується за фактичними витратами. 

030 - 032 Основнi засоби. 

Основними засобами визнанi матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi 

виробництва, постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Об'єкти основних 

засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i 

виготовлення. 

Нарахування амортизацiї основних засобiв у звiтному перiодi проводилося за податковим та прямолiнiйним 

методами. В 2010 роцi Товариством не проводилася дооцiнка основних засобiв.  

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду              104761,0 тис. грн., сума 

нарахованого зносу 60089,0 тис. грн.  

За звiтний перiод Товариством придбано об'єктiв основних засобiв для використання їх в процесi виробництва, 

постачання, очiкуваний строк корисного використання  яких бiльше одного року  на суму - 506,0 тис. грн. 

За звiтний перiод вибуло основних засобiв на суму 259,0 тис. грн., в тому числi реалiзовано основних засобiв 

первiсною вартiстю 3,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу по вибувших основних засобах складає 26,0 тис. грн., 

в тому числi по реалiзованим основним засобах - 2,2 тис. грн. 

За звiтний рiк нараховано амортизацiї  4389,0 тис. грн. 

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на кiнець звiтного перiоду                105123,0 тис. грн., сума 

нарахованого зносу 64451,0 тис. грн. 

Товариство не має основних засобiв оформлених у заставу пiд отриманий кредит. 

Повнiстю замортизованi основнi засоби, якi продовжують використовуватися, на кiнець звiтного перiоду - 626,7  

тис. грн. 

Угоди на придбання в майбутньому об'єктiв основних засобiв не заключалися. 

Основних засобiв вилучених з експлуатацiї для продажу на кiнець звiтного перiоду не має. 

Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. 

Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавалися. 

040 - 045 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

На 31.12.2010 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в балансi Товариства не облiковуються. 

060 Вiдстроченi податковi активи. 

На кiнець 2010 року вiдстроченi податковi активи   розрахованi згiдно з П(с)БО №17 "Податок на прибуток" i  

складають 137,0 тис. грн. Залишається без змiн в зв'язку з тим, що Товариство за звiтний перiод отримало збиток 

в сумi 3770,0 тис. грн. 

100 - 140  Запаси 

Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини,  тару, товари для перепродажу, МШП на 

складi. 

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Первiсна 

вартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. 

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом  

iдентифiкованої собiвартостi. 

Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної  вартостi, не визнанi активами. 

На протязi звiтного перiоду переоцiнка запасiв не проводилася. 

На кiнець звiтного перiоду запасiв переданих на вiдповiдальне зберiгання немає. 

Балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп подано у ф. 5 "Примiтки до рiчної фiнансової 

звiтностi". 

Станом на 31.12.2010 року запаси складають 5602,0 тис.грн. 

150 Векселi одержанi: 

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має векселiв одержаних. 

160 - 162, 210 Дебiторська заборгованнiсть: 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання Товариством 



майбутнiх економiчних вигод, на кiнець звiтного перiоду -              1564,0 тис. грн. Найбiльш вагома 

заборгованiсть облiковується за ТОВ " СIЕЙ Автомотiв " - 194,8  тис. грн., ТОВ  "УкрАвтоЗазСервiс" - 177,1 

тис. грн., ТОВ "Автотехнологiя"-                63,4 тис. грн., "Дженерал Авто-Груп"  - 342,7 тис. грн. 

Резерв сумнiвних боргiв нараховано в сумi 262,0 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною вартiстю. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється 

в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визнало борги як безнадiйнi. 

Дебiторська заборгованiсть за звiтний перiод збiльшилася на 313,0 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2010 року розподiляється наступним чином: 

-з бюджетом - 62,0 тис.грн.; 

-за виданими авансами - 658,0 тис.грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг на кiнець 

звiтного перiоду склала 207,0 тис. грн. i збiльшилася за звiтний перiод на 40,0 тис. грн. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть з внутрiшнiх розрахункiв на 

31.12.2010 року  вiдсутня. 

Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення наведено у ф. 5 "Примiтки до рiчної 

фiнансової звiтностi". 

Дебiторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi вiдсутня. 

230 - 240 Грошовi кошти: 

Грошовi кошти  на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi - 1,0 тис. грн., на поточних рахунках -  

297,0 тис. грн. 

Iноземна валюта вiдсутня. Обмеження щодо використання грошових коштiв немає  

250  Iншi оборотнi активи 

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2010 р. складаються iз залишку на рахунку 644 "Податковий кредит" та 

643 "Податковi зобов'язання", станом на 31.12.2010 року складають 171,0 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм 

звiтним перiодом збiльшилися на 115,0 тис. грн. 

270 Витрати майбутнiх перiодiв. 

Витрати майбутнiх перiодiв зменьшилися  за звiтний перiод на 22,0 тис. грн. i станом на 31.12.2010 року 

становлять 137,0 тис. грн. 

300 - 380 Власний капiтал 

Iнформацiя розкрита в примiтках до "Звiту про власний капiтал". 

400 - 430 Забезпечення наступних витрат i платежiв. 

Забезпечення наступних витрат i платежiв на кiнець звiтного перiоду Товариства становлять 337,0 тис. грн. - 

забезпечення виплат вiдпусток. 

440 - 480 Довгостроковi зобов'язання. 

На 31.12.2010 р. довгостроковi  зобов'язання вiдсутнi. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання вiдсутнi. 

500 - 600 Поточнi зобов'язання. 

По статтi " Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2010 року вiдсутня. 

Поточнi зобов'язання за короткостроковими кредитами банку станом на 31.12.2010 року вiдсутнi 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнана в сумi, щодо якої iснує ймовiрнiсть зменшення 

економiчних вигод у майбутньому  внаслiдок її погашення. Товариство передбачає погасити заборгованiсть на 

протязi звичайного операцiйного циклу. Сума кредиторської заборгованостi за звiтний перiод збiльшилася на 

657,0 тис. грн. i на 31.12.2010 року склала 3530,0 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками вiдображенi в балансi за сумою погашення. Погашення зобов'язань з 

бюджетом, з позабюджетних платежiв, зi страхування, з оплати працi передбачається в повному обсязi, у 

визначенi строки. 

Структура поточних зобов'язань за розрахунками станом на 31.12.2010 року : 

-з одержаних авансiв -  788,0 тис.грн.; 

-з бюджетом -  312,0 тис. грн. ; 

-зi страхування -    85,0 тис. грн. ; 

-з оплати працi   -  226,0 тис. грн.  

610  Iншi поточнi зобов'язання 

Iншi поточнi зобов'язання складаються з заборгованостi перед пiдзвiтними особами, iншими кредиторами, на 

кiнець звiтного перiоду становлять - 10777,0 тис. грн. Збiльшилися в порiвняннi з попереднiм роком на 1313,0 

тис. грн. 

 

 

 

Керівник   Романов Д.В. 

Головний бухгалтер  Матлова О.Г. 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВА-АВТО" 
за ЄДРПОУ 03118340 

Територія Полтавська область, ПОЛТАВА за КОАТУУ 5310100000 

Орган 

державного 

управління 

  за СПОДУ     0 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля автомобілями 
за КВЕД 50.10.2 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про фінансові результати 
за 2010 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 28 686 42 667 

Податок на додану вартість 015 ( 4 781 ) ( 7 111 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 24 ) ( 4 043 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
035 23 881 31 513 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 20 316 ) ( 27 488 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 3 565 4 025 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 3 121 3 980 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 4 059 ) ( 4 553 ) 

Витрати на збут 080 ( 5 707 ) ( 5 639 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 329 ) ( 669 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 0 0 

    збиток 105 ( 3 409 ) ( 2 856 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 8 22 

Інші доходи 130 21 6 

Фінансові витрати 140 ( 379 ) ( 506 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 11 ) ( 35 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

   прибуток 
170 0 0 

    збиток 175 ( 3 770 ) ( 3 369 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 

176 0 0 



    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 0 0 

    збиток 195 ( 3 770 ) ( 3 369 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 0 0 

    збиток 225 ( 3 770 ) ( 3 369 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 1 989 1 817 

Витрати на оплату праці 240 4 902 5 679 

Відрахування на соціальні заходи 250 1 742 2 038 

Амортизація 260 4 571 4 613 

Інші операційни витрати 270 4 209 4 445 

Разом 280 17 413 18 592 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 1724645 1724645 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1724645 1724645 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -2,18596 -1,95345 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -2,18596 -1,95345 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: 010 Визнання доходу. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визначається при вiдвантаженнi. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в облiку в перiод коли надання послуг здiйснено. 

Критерiї та перiод визнання доходу вiдповiдають вимогам П(С)БО №15 "Дохiд". 

Визнанi доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2010 рiк в сумi 28686,0 тис. грн., якi 

класифiкованi в бухгалтерському облiку, як дохiд вiд реалiзацiї: 

-покупних товарiв  -    18241,0 тис. грн.; 

-послуг   -    10445,0  тис. грн. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за звiтний перiод зменьшився на                 13981,0 тис. грн. в 

порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом. 

Дохiд за бартерними контрактами Товариство не отримувало. 

Доходу за будiвельними контрактами Товариство не отримувало. 

040 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг) складається з  собiвартостi товарiв та послуг, якi були 

реалiзованi протягом звiтного перiоду та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат i сформована з 

урахуванням вимог П(С)БО №16 "Витрати". 

За 2010 рiк собiвартiсть реалiзацiї класифiкована в сумi 20316,0 тис. грн. з якої: 

-собiвартiсть реалiзованих товарiв  - 12986,0  тис. грн.; 

-собiвартiсть реалiзованих послуг  -  7330,0 тис. грн. 



Собiвартiсть реалiзацiї в порiвняннi з попереднiм перiодом, зменьшилася на   7172,0 тис. грн., при одночасному 

зменьшеннi отриманої виручки. 

060 Iншi операцiйнi доходи.       

Iншi операцiйнi доходи в звiтному перiодi оцiненi в сумi   - 3121,0 тис. грн.,  

а саме: 

-дохiд вiд операцiйної оренди активiв -   144,1 тис. грн.; 

-дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв -     16,9 тис. грн.; 

-iншi операцiйнi доходи  - 2960,0 тис. грн. 

070 Адмiнiстративнi витрати. 

Адмiнiстративнi витрати сформованi з витрат пов'язаних з обслуговування та управлiнням Товариством -  

4059,0 тис. грн., по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду, зменьшилися на  494,0 тис. грн. 

080 Витрати на збут. 

Витрати на збут сформованi з витрат, що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) товарiв, послуг - 5707,0 тис. грн., 

збiльшилися в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом - на 68,0 тис. грн. 

090  Iншi операцiйнi витрати. 

Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод сформованi в сумi 329,0 тис. грн. i класифiкуються за економiчним 

змiстом на: 

- штрафи, пенi -   16,9 тис. грн.; 

- спонсорська благодiйна допомога -   59,8 тис. грн.; 

- виплати i доставка пiльгової пенсiї - 137,7 тис. грн.; 

- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв-   11,6 тис. грн.; 

- iншi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю товариства- 103,0 тис. грн. 

120 Iншi фiнансовi доходи: 

Iншi фiнансовi доходи - станом на 31.12.2010 р. складають 8,0 тис. грн. - вiдсотки банку. 

130 Iншi доходи. 

У статтi "Iншi доходи" показано : 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi, що не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю товариства - 21,0 тис. грн., а 

саме: 

- доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 10,4 тис. грн.; 

- iншi доходи - 10,6 тис. грн. 

140 Фiнансовi витрати : 

Фiнансовi витрати визначенi в сумi - 379,0 тис. грн. - оплата за використання торгiвельної марки. 

160 Iншi витрати. 

За  звiтний перiод iншi витрати сформованi в сумi   11,0  тис. грн., з них : 

-витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi  -  8,4 тис. грн. 

-витрати вiд списання необоротних активiв  -  2,6 тис. грн. 

180  Податки на прибуток. 

Товариство за звiтний перiод отримало збиток в сумi 3770,0 тис. грн., тому податок на прибуток  не 

нараховувався. 

 

 

 

Керівник   Романов Д.В. 

Головний бухгалтер  Матлова О.Г. 



КОДИ 

Дата 22.04.2011 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВА-АВТО" 
за ЄДРПОУ 03118340 

Територія Полтавська область, ПОЛТАВА за КОАТУУ 5310100000 

Орган 

державного 

управління 

  за СПОДУ     0 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля автомобілями 
за КВЕД 50.10.2 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
за 2010 рік 

Форма N 3  Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
010 27 484 39 969 0 0 

Коригування на: 

    амортизацію необоротних активів 
020 0 X 0 X 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
030 32 40 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
040 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності 
050 0 0 0 0 

Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X 

Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності до зміни в чистих 

оборотних активах 

070 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення): 

    оборотних активів 
080 4 164 4 268 0 0 

    витрат майбутніх періодів 090 16 711 29 057 0 0 

Збільшення (зменшення): 

    поточних зобов’язань 
100 54 175 0 0 

    доходів майбутніх періодів 110 4 421 3 908 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
120 0 0 0 0 

Сплачені: 

    відсотки 
130 X 1 813 X 0 

    податки на прибуток 140 X 0 X 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
150 237 -66 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
170 237 -466 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Реалізація: 

    фінансових інвестицій 
180 0 X 0 X 

    необоротних активів 190 20 X 0 X 

    майнових комплексів 200 0 0 0 0 

Отримані: 210 8 X 0 X 



    відсотки 

    дивіденди 220 0 X 0 X 

Інші надходження 230 0 X 0 X 

Придбання: 

    фінансових інвестицій 
240 X 0 X 0 

    необоротних активів 250 X 149 X 0 

    майнових комплексів 260 X 0 X 0 

Інші платежі 270 X 0 X 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
280 -183 -127 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
300 -183 -127 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X 

Отримані позики 320 0 X 0 X 

Інші надходження 330 0 X 0 X 

Погашення позик 340 X 0 X 0 

Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0 

Інші платежі 360 X 0 X 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
370 0 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
390 0 0 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 54 -193 0 0 

Залишок коштів на початок року 410 244 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
420 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 298 X 0 X 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв сформовано з використанням прямого методу, на пiдставi даних звiту 

про фiнансовий стан (Баланс), звiту про фiнансовi результати та додаткової iнформацiї. Прямий метод 

використаний для формування руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, а також руху грошових коштiв 

внаслiдок здiйснення фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi вiдображений за напрямками надходження чи 

використання коштiв.Порядок складання звiту з використанням прямого методу, не передбачає коригування 

прибутку вiд звичайної дiяльностi на змiни залишкiв запасiв, операцiйної  дебiторської i кредиторської 

заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, а також на суму нарахованої амортизацiї, нереалiзованих прибуткiв 

чи збиткiв вiд неоперацiйної дiяльностi, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної 

чи фiнансової дiяльностi.010 - 170 У звiтному перiодi пiдприємство отримало надходження грошових коштiв у 

результатi  операцiйної дiяльностi в сумi 31682,0 грн. Вiдволiкання грошових коштiв  в операцiйнiй дiяльностi, а 

саме витрати на оплату товарiв ( робiт, послуг) працiвникам, витрати на вiдрядження, зобов'язань, вiдрахування 

на соцiальнi заходи склали 31445,0 тис. грн.180 - 300 Для визначення грошового потоку в результатi 

iнвестицiйної дiяльностi використанi данi, що мали мiсце в результатi придбання необоротних активiв. 310 - 390  

Визначення грошового потоку в результатi фiнансової дiяльностi не проводився в зв'язку з його вiдсутнiстю.400 

В цiлому чистий рух коштiв по Товариству за звiтний перiод склав 54,0 тис. грн. 410 - 430 Залишок грошових 

коштiв становить :станом на 31.12.2008 року - 437,0 тис.грн.;станом на 31.12.2009 року - 244,0 тис. грн.Склад 

грошових коштiв станом на 31.12.2010 року :каса -     1,0 тис. грн.поточнi рахунки в банку- 297,0 тис. грн. 

 

Керівник   Романов Д.В. 

Головний бухгалтер  Матлова О.Г. 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-АВТО" за ЄДРПОУ 03118340 

Територія Полтавська область, ПОЛТАВА за КОАТУУ 5310100000 

Орган 

державного 

управління 

  за СПОДУ     0 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля автомобілями 
за КВЕД 50.10.2 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про власний капітал 
за 2010 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 17 247 0 0 31 929 480 -6 626 0 0 43 030 

Коригування:           

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 -2 692 0 0 0 0 -2 692 

Скоригований залишок на 

початок року 

050 17 247 0 0 29 237 480 -6 626 0 0 40 338 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 

130 0 0 0 0 0 -3 770 0 0 -3 770 



Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 

акцій (часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 

активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -3 770 0 0 -3 770 

Залишок на кінець року 300 17 247 0 0 29 237 480 -10 396 0 0 36 568 

Примітки: Власний капiтал Товариства - це, з одного боку, те, що залишається у власникiв за умови реалiзацiї активiв за ринковою вартiстю та сплати всiх 

зобов'язань, з iншого - це капiтал, сплачений власниками, та прибуток, що залишається у розпорядженнi Товариства. 

гр. 3  По статтi "Статутний капiтал": 

Заявлений статутний капiтал складає 17247,0 тис. грн., сплачений повнiстю.  Статутний капiтал подiлено на 1724645 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю   

10,00 грн. кожна, привiлейованi акцiї вiдсутнi.  Державна частка вiдсутня. В звiтному перiодi не проводилося додаткового випуску акцiй. Аналiтичний облiк 

статутного капiталу ведеться. З додатковим випуском акцiй Товариство не визначилося.  В звiтному перiодi збiльшення Статутного капiталу не вiдбулося. В звiтному 

перiодi за рахунок емiсiї   збiльшення акцiй в обiгу не вiдбувалося.Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, не обумовленi. 

Засновниками товариства є : 

-Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi, 

-Акцiонерна компанiя "Авто". На даний час перейменована на АТ "Українська автомобiльна корпорацiя"; 



-органiзацiя орендарiв ОП "Автосервiс" - фiзичнi особи. 

За даними Нацiонального депозитарiя України Вiдкритого акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (лiцензiя: АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р., 

дiйсна до  19.09.2016 року, мiсцезнаходження: 01001 м. Київ, вул.. Б Грiнченка, б. 3) надана iнформацiйна довiдка щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних осiб i 

загальної кiлькостi фiзичних осiб станом на 31.12.2010 р. 

Iнформацiя про власникiв - юридичних осiб: 

№ з/п Реєстрацiйний код Країна реєстрацiї Мiсцезнаходження Загальна кiлькiсть ЦП Вiдсоток 

1.03121566 Публiчне акцiонерне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя" Україна 01004 Київ,  

вул. Червоноармiйська, буд. 15/2, 1571992,91,1487 

2.36304508 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "автомобiльнi iнтелектуальнi технологiї", Україна 01004 Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 17, 525,0,0304 

3.25159049 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-центр",Україна, 314028 Полтавська область, Полтава, В.Тирнiвська, буд. 1, 250, 0,0725 

4.34569623 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сi Ей Автомотiв" Україна 03045 Київ, Столичне шосе, буд. 90, 525, 0,0305 

Iнформацiя про власникiв - фiзичних осiб: 

Загальна кiлькiсть акцiонерiв - фiзичних осiб  596 

Загальна кiлькiсть ЦП-150353 

Вiдсоток у статутному капiталi -8,7179 

гр. 6 "Iнший додатковий капiтал"  

Станом на 31.12.2010 року iнший додатковий капiтал становить 29237,0 тис. грн. 

гр. 7 "Резервний капiтал" 

 Резервний капiтал сформовано у сумi 480,0 тис. грн. 

ПАТ "Полтава - Авто" зареєстроване Полтавським мiськвиконкомом Рiшення № 873-р вiд 30.07.1993 року. З 01.06.1993 року по 01.09.1993 року розмiр мiнiмальної 

заробiтної плати складав 0,069 грн. - Постанова Верховної Ради України вiд 01.06.1993 року № 3243 - ХII "Про пiдвищення мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати та 

пенсiї за вiком".Таким чином, розмiр статутного капiталу ПАТ "Полтава - Авто" станом на   31.12.2010 року ( 01 сiчня 2011 року) вiдповiдає положенням п. 3 ст. 155 

Цивiльного кодексу України  ( № 1255 - IV). 

 

 

Керівник   Романов Д.В. 

Головний бухгалтер  Матлова О.Г. 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА-

АВТО" 
за ЄДРПОУ 03118340 

Територія Полтавська область, ПОЛТАВА за КОАТУУ 5310100000 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ     0 

Галузь   за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля автомобілями 
за КВЕД 50.10.2 

Середньооблікова 

чисельність 

працюючих 

245 Контрольна сума  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 37 32 800 0 0 0 0 117 0 0 0 837 149 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 145 82 7 0 0 0 0 65 0 4 0 156 147 

Разом 080 182 114 807 0 0 0 0 182 0 4 0 993 296 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

знос 

первісно

ї (пере-

оціненої

) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

знос 

первісн

ої 

(пере-

оцінено

ї) 

вартост

і 

зносу 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартіст

ь 

знос 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартість 

знос 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 97 170 54 950 9 0 0 0 0 3 523 0 94 0 97 273 58 473 0 0 4 125 2 531 

Машини та обладнання 130 1 027 763 4 0 0 10 10 156 0 -16 -16 1 005 893 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 801 467 453 0 0 231 1 72 0 6 0 1 029 538 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 2 403 1 753 7 0 0 6 6 302 0 3 6 2 407 2 055 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 2 989 1 966 25 0 0 1 4 332 0 26 10 3 039 2 304 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 7 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 364 183 8 0 0 11 5 4 0 1 -1 362 181 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 104 761 60 089 506 0 0 259 26 4 389 0 115 -1 105 123 64 451 0 0 4 125 2 531 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) 

(263) 
0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 10 252 

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 10 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 437 2 670 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 8 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 7 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 452 2 680 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 144 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 17 11 

Штрафи, пені, неустойки 470 1 17 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 2 959 301 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 21 



Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 0 X 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 8 379 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 10 8 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 3 

Інші доходи і витрати 630 11 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 1 

Поточний рахунок у банку 650 297 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 

книжки) 
660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 298 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використан

у суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нарахован

о 

(створено) 

додаткові 

відраху-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 320 450 0 433 0 0 337 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 730 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 280 0 0 18 0 0 262 

Разом 780 600 450 0 451 0 0 599 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 52 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 37 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали  840 88 0 0 

Запасні частини 850 5 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 22 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 5 398 0 0 

Разом 920 5 602 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

0 

      переданих у переробку (922) 0 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 12 301 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 1 564 123 0 83 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 207 0 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 5 



Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 12 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 21 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 

980 68 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 137 

 на кінець звітного року 1225 137 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених       

податкових активів 
1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      

податкових активів 
1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1253 0 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 



Нараховано за звітний рік 1300 4 571 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 

 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 

вибуло за рік нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисно

сті 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року залишок 

на 

початок 

року 

надійшл

о за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім тварин 

на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 

унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 

0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 

активів 
Найменування показника Код  Вартість Витрати, Результат від первісного Уцінка Виручка від Собівартість Фінансовий результат 



рядка первісного 

визнання 

пов'язані з 

біологічними 

перетворення

ми 

визнання реалізації реалізації (прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник  Романов Д.В. 



Головний бухгалтер Матлова О.Г. 

 


