


 

Зміст 

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  

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 відсотків 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 емітент  

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  

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 X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

паперів 
 

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



що виникала протягом звітного періоду 

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 протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (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 

фінансової звітності 
 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Послугами 

рейтингового агентства Товариство не користується. Фiзичнi особи не 

володiють пакетом бiльше 10 вiдсоткiв акцiй емiтента. Дивiденди за 

результатами 2011, 2010, 2009 рокiв не нараховувавились та не 

виплачувались. Сертифiкати акцiй не видавались, оскiльки форма випуску 

акцiй бездокументарна. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх 



трьох рокiв не приймалось. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв 

не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не 

здiйснювався. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не 

випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не 

надавались. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали Випуск 

iпотечних облiгацiй не здйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi Випуск 

цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Випуск 

сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Галичина-Авто" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Галичина-Авто" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

79040 

3.1.5. Область, район 

Львівська, - 

3.1.6. Населений пункт 

м. Львiв 

3.1.7. Вулиця, будинок 

Городоцька, 282 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 №208851 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

06.02.2004 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

900000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

900000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

АТ ЛФ " Брокбiзнесбанк" м. Львова 

3.3.2. МФО банку 

325774 

3.3.3. Поточний рахунок 

26000062940601 

  

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



рахунком у іноземній валюті 

Львiвська ФАТ " Брокбiзнесбанк"  

3.3.5. МФО банку  

325774  

3.3.6. Поточний рахунок  

26000062940601  

3.4. Основні види діяльності 

50.20.0 Технiчне ослуговування та ремонт автомобiлiв 

50.30.1 Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям 

50.10.2 Роздрiбна торгiвля автомобiлями 

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 

Торгiвля автомобiлями 4/2716 03.06.2004 ДДАI МВС України безстроковий термiн 

Опис 
На здiйснення пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю транспортних засобiв, що 

пiдлягають реєстрацiї та облiку в органах внутрiшнiх справ 

  

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) 

Акцiонерне товариство 

"Українська Автомобiльна 

Корпорацiя" 

03121566 
01004Україна м. Київ 

Червоноармiйська, 15 
93.590700000000 

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) 

351 фiзична особа - - - 6.409300000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) ---92 

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 

(осiб) - немає Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 

робочого часу (дня, тижня) (осiб) немає, Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 2620 тис.грн. Фонд 

оплати працi зменшився у порiвняннi з 2011р на 17,84 %,що становить 569 тис. грн. Кадрової 

програми немає.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 



Генеральний директор 

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

Зiнкевич Надiя Володимирiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 849764 16.06.1993 Галицьким РВЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

Вища, 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

3 

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

Попереднi посади: - В.о. Генерального директора ВАТ "Галичина-Авто" з 01.04.2008р. по 

16.04.2008р.; - Директор - ТзОВ "Радар-Сервiс"; - Заступник Генерального директора 

Представництва "АвтоЗАЗ-Деу" -ТзОВ "Радар"; - Асистент каф. нарисної геометрiї та графiки -

Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"; - Заступник генерального директора по 

виробництву - ТзОВ "Юнiком Сервiс"; - Заступник директора по соцiальному розвитку - АТ 

"Пластик"; - Секретар по роботi зi шкiльною та студентською молоддю - Львiвський обласний 

комiтет ЛКОМУ; - Завiдувач вiддiлом по питанню освiти обкома комсомола- Львiвський обласний 

комiтет ЛКОМУ; - Завiдувач вiддiлом студентської молодi - Львiвський обласний комiтет 

ЛКОМУ; - Iнструктор вiддiлу студентської молодi - Львiвський обласний комiтет ЛКОМУ; - 

Iнструктор Червоноармiйського РК ЛКСМУ; - Секретар -Львiвський торгово-економiчний 

(факультет) iнститут. Часткою в статутному капiталi не володiє, не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. 

6.1.8. Опис 

Повноваження: Здiйснює оперативне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю 

пiдприємства, з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом, та вирiшує iншi питання, за 

виключенням тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння товариством. 

Представляє товариство без довiреностi у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, 

пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також з фiзичними особами. 

Органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Розмiр винагороди 

за виконання обов"язкiв генерального директора визначається умовами контракту з керiвником 

товариства вiд 26.10.2009 затвердженого Наглядовою радою. Не надала згоди на розкриття 

розмiру винагороди. Обiймає посаду директора ТзОВ "Радар-Сервiс", Львiвська область, 

Пустомитiвський район с. Сокiльники, вул. Стрийська ,14, та директора з 13.08.2010 р. ДП ?ЛРЦ 

?Захiд-Авто?, м. Львiв, вул. Шевченка, 329. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) в зв?язку зi створенням 

колегiального виконавчого органу призначено Генеральним директором товариства. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 127347 08.06.2004 Песерським РУ ГУ МВСУ в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1979 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г.Шевченко/ магiстр мiжнародних економiчних 

вiдносин 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

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

ТОВ "Фалькон-Авто". Генеральний директор. 

6.1.8. Опис 

Голова Наглядової ради вiдповiдно до Статуту має повноваження щодо: органiзацiї роботи 

Наглядової ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою 

радою. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв винагорода не передбачена. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на розкриття 

розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.На 

пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року_ призначено на посаду Голови 

Наглядової ради. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 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, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут/ iнженер/ Нацiональна академiя управлiння при 

Президентовi України 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

25 

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

АТ "Укр-Авто, голова правлiння 



6.1.8. Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 

надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй 

формi не отримував. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) у 

зв?язку з переобранням складу Наглядової Ради, призначено на посаду Члена Наглядової ради. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 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, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 735697 29.03.2006 Печерським 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)** 

4 

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

ПрАГ "Автокапiтал". Фiнансовий директор. 

6.1.8. Опис 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 

надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй 

формi не отримувала. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) у 

зв?язку з переобранням складу Наглядової Ради призначено на посаду Члена Наглядової ради. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 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, орган, який видав)* або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 053992 26.12.1995 Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет (2001), спецiальнiсть: облiк та 

аудит. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

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

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Начальник департаменту контролiнгу. 

6.1.8. Опис 

Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної 

комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв винагорода не 

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надав згоди на 

розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не 

отримував.На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) призначено на посаду 

Голови Ревiзiйної комiсiї. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член дирекцiї, Головний бухгалтер 

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

Сенюта Олександра Степанiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 014233 19.11.1998 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1964 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Львiвський нацiональний унiверситет, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

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

ВАТ "Галичина-Авто" 

6.1.8. Опис 

Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Розмiр винагороди визначається згiдно 

умов трудового договору/контракту.На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО 



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) в 

зв?язку зi створенням колегiального виконавчого органу призначено на посаду Члена Дирекцiї-

головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надла 

згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi 

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 у 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, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 828982 25.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Київський торгово-економiчний iнститут (1981); спецiальнiсть: товарознавство та 

комерцiйна дiяльнiсть. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

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

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

Як член Ревiзiйної комiсiї, бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та здiйснює свою 

компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшення 

загальних зборiв винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в 

грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 

25 березня 2011 року) у зв?язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї призначено на посаду 

Члена Ревiзiйної комiсiї. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 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, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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



6.1.4. Рік народження** 

1977 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Сумський державний аграрний унiверситет (1999), спецiальнiсть: менеджмент органiзацiй. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

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 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 

надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй 

формi не отримував. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) у 

зв?язку з переобранням складу Наглядової Ради призначено на посаду Члена Наглядової ради. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 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, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 301373 20.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1945 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський полiтехнiчний унiверситет (1968), спецiальнiсть: Автомобiлi i трактори. 

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 

Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю 

в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшення загальних зборiв 

винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 

надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй 

формi не отримував. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-АВТО? (протокол вiд 25 березня 2011 року) у 



зв?язку з переобранням складу Наглядової Ради призначено на посаду Члена Наглядової ради. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової 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 загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор 

Зiнкевич Надiя 

Володимирiвна 

КА 849764 16.06.1993 

Галицьким РВЛМУ УМВС 

України у Львiвськiй областi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Васадзе Вахтанг 

Тарiелович 

КС 127347 08.06.2004 

Печерським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

12.04.2007 2 0.00013000000 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Козiс Олександр 

Миколайович 

СН 183291 14.05.1996 

Печерським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Пiдмурняк 

Олексiй 

Васильович 

КА 301373 20.02.1997 

Хмельницьким МУ УМВС 

України в Хмельницькiй обл. 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Мохна Єгор 

Григорович 

СН 053992 26.09.1995 

Залiзничним РУ ГУ МВС в м. 

Києвi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Сенюта 

Олександра 

Степанiвна 

КВ 014233 19.11.1998 

Залiзничним РВ ЛМУ УМВС 

України у Львiвськiй областi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Вертiйова 

Антонiна 

Дмитрiвна 

СН 828982 25.06.1998 

Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Васадзе Нiна 

Тарiелiвна 

МЕ 735697 29.03.2006 

Печерським РУ ГУ МВС 

України в м.Києвi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Бей Наталiя 

Олександрiвна 

СО 172271 06.07.1999 

Мiнським РУ ГУ МВС України 

в м.Києвi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 2 0.00013000000 2 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 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Акцiонерне 

товариство 

"Українська 

Автомобiльна 

Корпорацiя" 

03121566 

01004 Україна Київська 

Печерський м. Київ 

Червоноармiйська,15/2 

12.04.2007 1403860 93.59066700000 1403860 0 0 0 

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 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 1403860 93.59066700000 1403860 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 
25.03.2011 

Кворум 

зборів** 
93.850000000000 

Опис 

25.03.2011 р. проведено черговi загальнi збори. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт 

Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2010 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 3.Звiт Наглядової ради Товариства про 

пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту 4.Звiт Ревiзiйної Комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства 

за 2010 рiк. 6.Розподiл прибутку i визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi 

Товариства у 2010 роцi. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом року. 8.Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту 9.Уповноваження особи на пiдписання 

нової редакцiї Статуту 10.Затвердження Положення про Дирекцiю Товариства. 11.Уповноваження 

особи на пiдписання Положення про Дирекцiю Товариства 12.Припинення повноважень членiв 

Наглядової Ради Товариства 13.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства 14.Затвердження умов 

цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради 15.Обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 16.Припинення повноважень 

Ревiзiйної Комiсiї Товариства 17.Обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства 18.Затвердження умов 

цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 19.Обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Пропозицiй до перелiку питань 

до порядку денного не було.Результати розгляду питань порядку денного: п.1. Обрано лiчильну 

комiсiю. п.2.Затверджено звiт Генерального директора. п.3. Затверджено Звiт Наглядової Ради 

Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010. п.4. Затверджено 

звiти i висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi. п.5.Затверджено 

рiчну звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. п.6.Затверджено порядок розподiлу прибутку за пiдсумками 

2010 року: Чистий прибуток Товариства, що складає 341 тис. грн., направити на розвиток статутної 

дiяльностi в сумi 341 тис. грн.; у зв?язку з тим, що резервний фонд повнiстю сформовано, вiдрахувань 

до резервного фонду Товариства не здiйснювати;нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками 

роботи в 2010 роцi не здiйснювати. п. 7.Схвалено укладення Товариством протягом не бiльш нiж 

одного року з дати прийняття даного рiшення правочинiв, договорiв, контрактiв. п.8.Внеено змiни та 

доповнення до Статуту Товариства у зв?язку iз приведенням у вiдповiднiсть iз чинним 

законодавством, створенням колегiального виконавчого органу та змiною компетенцiї органiв 

управлiння шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затверджено нову редакцiю Статуту 

Товариства. п.9. Уповноважено Генерального директора Товариства Зiнкевич Н.В. пiдписати нову 

редакцiю Статуту Товариства. п.10.Затверддено Положення про Дирекцiю Товариства. п.11. 

Уповноважено Голову Зборiв пiдписати Положення про Дирекцiю Товариства. п.12. Припинено 

повноваження членiв Наглядової Ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарiеловича, Васадзе Нiни 

Тарiелiвни, Козiса Олександра Миколайовича, Бей Наталiї Олександрiвни, Пiдмурняка Олексiя 

Васильовича. п.13. Обрано до складу Наглядової ради 1) Васадзе Вахтанга Тарiеловича;2)Васадзе 

Нiну Тарiелiвну;3)Козiса Олександра Миколайовича;4)Бей Наталiю Олександрiвну;5)Пiдмурняка 

Олексiя Васильовича.п.14.Затверджено умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами 

Наглядової Ради Товариства. п.15.Уповноважено Генерального директора на пiдписання цивiльно-

правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами 

умовах.п.16.Припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Мохни Єгора Григоровича 

та Вертiйової Антонiни Дмитрiвни. п.17.Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Мохну 

Єгора Григоровича;- Вертiйову Антонiну Дмитрiвну. п.18.Затверджено умови цивiльно-правових 

договорiв, що будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. п.19.19.1. Уповноважено 

Генерального директора на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної 

комiсiї на затверджених Загальними зборами умовах. 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357489 

Місцезнаходження 03057 Україна Київська - м. Київ проспект 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 - 

Вид діяльності Дiяльнiсть зберiгача 

Опис Згiдно договору здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах власникам iменних акцiй емiтента. На загальних зборах 

акцiонерiв, що вiдбулися 15.03.2010р. було прийнято рiшення про 

дематерiалiзацiю випуску акцiй. 05.07.2010р. реєстр власникiв 

iменних цiнних паперiв передано зберiгачу. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ "Ера-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35287068 

Місцезнаходження 79007 Україна Львівська - м. Львiв Шолом-Алейхема, 7/4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

А 006479 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2008 

Міжміський код та телефон 0322444322 

Факс 0322444322 

Вид діяльності Аудит. 

Опис ТзОВ "Ера-Аудит" затверджено зовнiшнiм аудитором Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 М.Київ - м.Київ вул.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)279-60-51 

Факс (044) 279-60-51 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Послуги 

депозитарiя цiнних паперiв 

Опис Згiдно договору здiйснює послуги щодо випуску цiнних паперiв. 

Депоновано глобальний сертифiкат. 

 



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 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.11.2006 34/13/1/06 

Львiвське 

територiальне 

управлллiння 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068266 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
0.600 1500000 900000.000 100.000000000000 

Опис 
Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається.Фактiв лiстингу/делiстингу 

на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї товариство не здiйснювало. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПАТ "Галичина-Авто" зареєстроване Управлiнням промисловостi Львiвської мiської ради i 

знаходиться за адресою м. Львiв, вул. Городоцька, 282. За звiтний перiод 

злиття,подiлу,приєднання,перетворення ,видiлу ?не було. 

Про організаційну структуру 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 

ПАТ"Галичина-Авто" дочiрних пiдприємств,фiлiй,представництв та вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв немає. 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким 

рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного 

використання об?єкта основних засобiв; Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв i бiблiотечних фондiв в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi 

використання об?єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується, та решта 50 

вiдсоткiв вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу). Запаси 

признаються , оцiнюються та облiковуються вiдповiдно до вимог П(С)БО ? 9 ?Запаси?. Одиницею 

запасiв визначено кожне найменування цiнностей. В облiку запаси вiдображаються за первiсною 

вартiстю. Оцiнка запасiв проводиться за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО); 

Текст аудиторського висновку 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Ера-Аудит? 79007, м. Львiв, вул. Шолом-Алейхема 7, 

кв.4 тел/факс (032)244-43-22 ЄДРПОУ 35287068, р/р 260000105518 в ЗАТ ?Про кредит Банк? м. 

Київ, МФО 320984 Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства ?Галичина-Авто? станом на 31.12.2011 року. М. Львiв 

16.02.2012 року Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва 

ПАТ ?Галичина - Авто? (надалi - Товариство), фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути 

використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних з паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про Товариство Повна назва: Публiчне 

акцiонерне товариство ?Галичина-Авто?. Код за ЄДРПОУ: 32801235. Мiсцезнаходження та засоби 

зв?язку: 79040,Україна, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Городоцька 282. Опис аудиторської 

перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Товариства Аудитором проводилась 

вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв ПАТ ?Галичина-Авто? станом на 31.12.2011 року в складi: 

форма №1 ?Баланс? станом на 31.12.2011 року, форма №2 ?Звiт про фiнансовi результати? за 2011 

рiк, форма №3 ?Звiт про рух грошових коштiв? за 2011 рiк, форма №4 ?Звiт про власний капiтал? 

за 2011 рiк, форма №5 ?Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi? за 2011 рiк. Ми провели аудит 

вiдповiдно до вимог Закону України ?про аудиторську дiяльнiсть?, iнших законодавчих актiв 

України та згiдно Мiжнародних Стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в 

якостi нацiональних стандартiв аудиту Рiшенням аудиторської палати України № 122 вiд 

18.04.2003року. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 ?Аудиторськi 

докази?, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi 



виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, 

що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для 

об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i 

отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в 

процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час 

пере?вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було 

спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi 

суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум 

та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих 

принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в 

Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 

виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою 

проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо?вi можливостi 

висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з 

визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi 

докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський 

висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону 

України ?Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi?, статтi 40 Закону України 

?Про цiннi папери та фондовий ринок?, Законiв України ?Про аудиторську дiяльнiсть?, ?Про 

акцiонернi товариства?, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 

122/2 ?Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв? з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото?вки аудиторських висновкiв, якi 

подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами та професiйними учасниками фо?ндового ринку, затвердженого рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондово?го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за № 1358/20096. Фiнансова звiтнiсть Товариства 

пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ ?Галичина - 

Авто? за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає 

вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у 

фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства за 

фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства, який управлiнський персонал визначає 

потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв, стану 

корпоративного управлiння; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягає аудиту та iншою iнформацiєю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства; за достовiрнiсть i повноту вiдображення 

фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку, а також за 

достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 

пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих 

помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); вибiр та застосування належної 

облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин. 



Вiдповiдальнiсть аудитора Нашим обов?язком є висловити власну думку щодо цiєї фiнансової 

звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 

Стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, та з 

урахуванням вимог Положення щодо пiдгото?вки аудиторських висновкiв, якi подаються до 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 

професiйними учасниками фо?ндового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондово?го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 28.11.2011 року за № 1358/20096. Цi стандарти зобов?язують нас дотримуватися етичних 

вимог та планувати i проводити аудит таким чином, щоб отримати об?рунтовану впевненiсть у 

тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає перевiрку шляхом 

тестування доказiв, якi пiдтверджують суми у фiнансових звiтах. Якi саме процедури обрати, 

залежить вiд рiшення аудитора, включно iз оцiнюванням ризикiв не виявлення суттєвих 

викривлень у фiнансових звiтах, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка). Пiд час 

оцiнювання ризику аудитор розглядає внутрiшнiй контроль, що має вiдношення до пiдготовки та 

представлення фiнансових звiтiв, для розробки процедур аудиту, якi є вiдповiдними до ситуацiї, а 

не для того, щоб скласти думку про ефективнiсть внутрiшнього контролю Товариства. Аудит 

також включає оцiнювання застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих 

облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом, а також оцiнювання подання фiнансових звiтiв в 

цiлому. Висновок Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки 

фiнансової звiтностi, є законодавство України. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiями активiв 

станом на 31 грудня 2011 року, оскiльки цi дати передували нашому призначенню аудиторами 

Товариства та через обмеження в часi. Вказану процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя 

Товариства, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi 

об?рунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Товариством не проводиться 

резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, 

забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших забезпечень. Проте, за нашою оцiнкою, вплив 

цього факту на фiнансову звiтнiсть Товариства є незначний i несуттєвий. На думку аудитора, 

отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-

позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв 

дiяльностi Товариства за 2011 рiк. На нашу думку, фiнансовi звiти (Баланс та Звiт про фiнансовi 

результати), за винятком впливу зауважень, наведених у попередньому параграфi, надають 

достатньо правдивий та справедливий погляд на фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 

2011 року та результати його дiяльностi за 2011 рiк, згiдно з Нацiональними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку України. Фiнансова стiйкiсть (платоспроможнiсть) 

Товариства Станом на 31.12.2011 року фiнансовий стан пiдприємства характеризується 

достатньою платоспроможнiстю та оптимальною лiквiднiстю погашення поточної заборгованостi 

коштами чи оборотними активами. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або 

автономiї) (КФС), станом на 31.12.2011 року становить 0,530 при теоретичному оптимальному 

значеннi в межах 0,25 ? 0,5. Ми вважаємо, що проведений нами аудит дає об?рунтовану пiдставу 

для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та 

його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 ?Безперервнiсть?. 

Розмiр чистих активiв Товариства, визначений згiдно Методичних рекомендацiй Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств вiд 17.11.2004 р. № 485, становить 13686тис.грн., що є бiльшим вiд розмiру статутного 

капiталу Товариства та вiдповiдає вимогам статей 155 Цивiльного кодексу України та 14 Закону 

України "Про акцiонернi товариства". Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення 

товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна 

(робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до статтi 70 

Закону України ?Про акцiонернi товариства? не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше 

вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Вартiсть 

активiв станом на 31.12.2011 року становить 25829тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка 

пiдлягає аудиторським процедурам становить 2583тис. грн. Товариство дотримується прийнятих 



стандартiв корпоративного управлiння, сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних 

iнтересiв акцiонерiв, зокрема права на участь в управлiннi Товариством шляхом участi та 

голосування на загальних зборах, в тому числi ? зборах, до порядку денного яких внесено питання 

затвердження пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi та розподiлу отримання прибутку, 

внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, iнших найважливiших питань дiяльностi 

Товариства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Назва аудиторської фiрми: Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю ?Ера-Аудит?, Код ЄДРПОУ: 35287068, Юридична адреса та 

мiсцезнаходження: 79007, м. Львiв, вул. Шолом - Алейхема, 7/4. Номер, дата видачi свiдоцтва про 

державну реєстрацiю: 1 415 102 0000 018053, 26.07.2007 року, Номер, дата видачi свiдоцтва про 

внесення до Реєстру суб?єктiв, якi можуть здiйснювати аудиторську дiяльнiсть: № 4033, вiд 

27.09.2007 року, видане за рiшенням Аудиторської палати України 182/10, Номер, дата видачi 

свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: 

реєстрацiйний номер 987, серiя та номер свiдоцтва АБ 000896, термiн дiї свiдоцтва з 31.03.2009 

року до 27.09.2012 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0157, видане 

вiдповiдно до Рiшення Аудиторської палати України 29.09.2011 року № 239/4. Основнi вiдомостi 

про умови договору про проведення аудиту Нами, незалежною аудиторською компанiєю 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Ера-Аудит? (надалi ? ?ми?, або ?аудитори?), на 

пiдставi договору вiд 19 сiчня 2012 року, з 20 сiчня 2012 року по 16 лютого 2012 року проведено 

аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства ?Галичина - Авто?. До 

цього висновку додається iнформацiя про: 1. Основнi вiдомостi про Товариство. 2. Стан 

бухгалтерського облiку Товариства. 3. Класифiкацiю та оцiнка активiв. 4. Класифiкацiю та оцiнка 

зобов'язань. 5. Класифiкацiю та оцiнка власного капiталу. 6. Чистi активи пiдприємства. 7. Сплату 

статутного фонду (капiталу). 8. Реальнiсть та точнiсть визначення чистого прибутку, 

вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. 9. Дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його 

цiнних паперiв. 10. Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння. 11. 

Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм 

звiтностi один одному. 12. Фiнансовий стан Публiчного акцiонерного Товариства. Директор 

Наталка Головата (сертифiкат серiї ?А? №006479, виданий за рiшенням АПУ вiд 18 грудня 2008 

року №197/2) 1. Основнi вiдомостi про Товариство Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство 

?Галичина-Авто?. Код за ЄДРПОУ: 32801235. Мiсцезнаходження та засоби зв?язку: 

79040,Україна, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Городоцька 282. Свiдоцтво про державну реєстрацiю 

суб?єкта пiдприємницької дiяльностi ? юридичної особи №208851 серiї А01 виконавчим 

комiтетом Львiвської мiської ради. Дата проведення державної реєстрацiї 06.02.2004 за № 

14151050010003330. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв серiї АД №371778, виданий виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради. 

Товариство користується наступними рахунками: Найменування банку МФО Номер рахунку ЛФ 

АТ Брокбiзнесбанк (поточний) 325774 26000062940601 ЛОД ВАТ Райфайзенбанк Аваль 

(поточний) 325570 2600614908 ЛФ АТ Брокбiзнесбанк (поточний) 325774 26002663062942 ЛФ АТ 

Брокбiзнесбанк (поточний) 325774 26001663062943 ЛФ АТ Брокбiзнесбанк (поточний) 325774 

26004663062940 ЛФ АТ Брокбiзнесбанк (поточний) 325774 26009663062945 ЛФ АТ 

Брокбiзнесбанк (депозитний) 325774 26101663062940 Довiдка про включення до ЄДРПОУ видана 

Товариству Головним управлiнням статистики у Львiвськiй областi статистики 24.03.2010 року, 

номер довiдки 294299. Основнi види дiяльностi, зазначенi у довiдцi: ? 50.20.0 Технiчне 

обслуговування та ремонт автомобiлiв; ? 50.10.2 Роздрiбна торгiвля автомобiлями; ? 50.30.1 

Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям; ? 74.87.0 Надання iнших комерцiйних 

послуг; ? 63.12.0 Складське господарство. Статут Товариства (нова редакцiя) затверджено 

загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства ?Галичина-Авто? протокол 

вiд 15 березня 2010 року. Державна реєстрацiя проведена 22.03.2010 року за № 

14151050010003330. Нова редакцiя статуту Товариства затверджена протоколом загальних зборiв 

засновникiв ПАТ ?Галичина ? Авто? вiд 25.03.2011 року. Державна реєстрацiя вiд 04.04.2011 року, 

реєстрацiйний номер 14151050013003330. Органами управлiння Товариства є: ? Загальнi збори 



акцiонерiв Товариства, ? Наглядова рада, ? Генеральний директор, ? Ревiзiйна комiсiя. У 2011 роцi 

пiдприємство було платником податку на загальних пiдставах, вiдповiдно до Закону України ?Про 

оподаткування прибутку пiдприємств? та Податкового кодексу України. Генеральний директор 

ПАТ ?Галичина-Авто? Зiнкевич Н.В. згiдно протоколу загальних Зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2008 

року. 2. Стан бухгалтерського облiку Товариства Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться 

власною бухгалтерською службою. При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується 

вимог Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16 липня 

1999 року №996-ХIV (з наступними змiнами i доповненнями) та Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових 

звiтiв Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, 

iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного 

висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового 

вимiрника. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, 

принципи якої залишались незмiнними протягом звiтного перiоду. У Балансi станом на 

31.12.2011р. показники статей на початок звiтного перiоду вiдповiдають показникам статей на 

кiнець звiтного перiоду, вiдображеним у Балансi станом на 31.12.2010року. 3. Класифiкацiя та 

оцiнка активiв 3.1. Нематерiальнi активи Синтетичний та аналiтичний облiк власних основних 

засобiв Товариства вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 

?Нематерiальнi активи?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 жовтня 1999 

року №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за 

№750/4043. Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковується нематерiальнi активи 

первiсною вартiстю 58тис.грн. знос ?37тис.грн., залишкову вартiсть ? 21тис.грн. До 

нематерiальних активiв вiдносяться програмнi забезпечення: 1С Пiдприємство 7.7., CPS2M, EPC 

Chevrolen 2010, TIS Chevrolen 2010 та iншi. 3.2. Основнi засоби Синтетичний та аналiтичний облiк 

власних основних засобiв Товариства вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку 7 ?Основнi засоби?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 

2000 року №92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за 

№288/4509. Нарахування амортизацiї проводиться за прямолiнiйним методом. Всi основнi засоби 

за даними бухгалтерського облiку облiковуються на рахунку 10 ?Основнi засоби?, з наступним 

розподiлом за субрахунками: Номер рахунку Назва рахунку Балансова вартiсть станом на 

31.12.2010 року (первiсна) Балансова вартiсть станом на 31.12.2011 року (первiсна) 103 Будинки i 

споруди 6589 6841 104 Машини та обладнання 539 551 105 Транспортнi засоби 170 170 106 

Iнструменти, прилади 273 285 109 Iншi основнi засоби 2515 2605 111 Бiблiотечнi фонди 2 3 112 

МНМА 253 259 10342 10714 Станом на 31.12.2011 року на балансi вiдображено первiсну вартiсть 

(рядок 031 Балансу) основних засобiв в сумi 10714тис.грн., знос ? 2938тис.грн., залишкову 

вартiсть (рядок 030 Балансу) ? 7776тис.грн. Що пiдтверджено даними iнвентаризацiї. Наказ на 

проведення рiчної iнвентаризацiї у 2011 роцi № 235 вiд 06.09.2011 року. Протягом 2011 року 

дооцiнка балансової вартостi основних засобiв Товариством не проводилася. 3.3. Незавершене 

будiвництво Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковується незавершене 

будiвництво в сумi 2255тис.грн. За даними бухгалтерського облiку це незавершенi ремонтнi 

роботи будiвлi головного корпусу. 3.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї На балансi Товариства 

станом на 31.12.2011 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. 3.5.Справедлива 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi На балансi Товариства станом на 31.12.2011 року первiсна 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не облiковується. 3.6. Вiдстроченi податковi активи На балансi 

Товариства станом на 31.12.2011 року облiковуються вiдстроченi податковi активи в сумi 

300тис.грн.що сформувався за рахунок рiзницi податку на прибуток мiж бухгалтерським та 

податковим облiком. 3.7. Запаси та товари Порядок визнання та первiсна оцiнка запасiв у 

Товариствi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 ?Запаси?, 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року № 246 та 

зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України вiд 02 листопада 1999 року за № 751/4044. 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Придбанi 

(отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. 

Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з Положенням (стандарту) бухгалтерського облiку 9 



?Запаси?. Вибуття запасiв здiйснюється методом ФIФО. На звiтну дату запаси та товари 

облiковуються за собiвартiстю придбання. Переоцiнка запасiв товариством не проводилася. На 

балансi Товариства станом на 31.12.2011 року облiковуються запаси в сумi 232тис.грн., за даними 

бухгалтерського облiку це сальдо рахунку 20 ?Виробничi запаси? та товари в сумi 5874тис.грн. ? 

сальдо рахунку 28 ?Товари?. Вказанi суми пiдтверджено iнвентаризацiєю проведеною на звiтну 

дату. При проведеннi iнвентаризацiї лишки товарних ? матерiальних цiнностей становлять 

2907грн. i оприбуткованi вiдповiдно до норм бухгалтерського облiку. Частина нестач в сумi 

44грн., компенсована матерiально вiдповiдальними особами, а нестачi в сумi 1105грн. ? списано на 

результати господарської дiяльностi в межах норм природнього убутку. 3.8.Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги Облiк дебiторської заборгованостi, вiдповiдає вимогам 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року №237 та зареєстрованого 

Мiнiстерством юстицiї України вiд 25 жовтня 1999 року за №725/4018. Станом на 31.12.2011 року 

на балансi вiдображено первiсну вартiсть дебiторську заборгованiсть в сумi 1096тис.грн., яка 

вiдображається на рахунку 36 ?Розрахунки з покупцями та замовниками?, найбiльшi з них: № п.п 

рахунок Назва контрагента Сума заборгованостi, грн.. 3 36 АФ "Юнiверсал Моторз Груп" 

Публiчне акцiонерне товариство 9578 4 36 ТОВ "АВТО ПРОСТО" 10168 5 36 Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Дженерал авто груп? 26092 6 36 ФАЛЬКОН-АВТО ТОВ 17101 8 36 

ПАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" 2318 9 Iншi 1030848 Всього 1096105 Створено резерв сумнiвних 

боргiв на суму 13тис.грн. Вказана сума резерву сформована з трьох сум якi визнанi безнадiйною 

заборгованiстю. Вказана сума резерву не списана, оскiльки, не отримано погодження з 

вищестоящої органiзацiї. Дебiторська заборгованiсть пiдтверджена актами звiрок. 3.9.Дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом В рядку балансу 170 станом на 31.12.2011 року 

вiдображено вартiсть дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом в сумi 1070тис.грн. 

За даними бухгалтерського облiку це дебiторська заборгованiсть по податку на додану вартiсть. 

Вказана сума зазначена у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть за грудень 2011 року 

та сума переплати з вказаного податку. Всi суми пiдтвердженi актом звiрки з податковими 

органами. 3.10. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами. Станом на 31.12.2011 року на 

балансi Товариства облiковується дебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить 

6792тис.грн. , з них найбiльша: № п.п рахунок Назва контрагента Сума авансу, грн.. 2 6851 

ВИРОБ. ТЕХ.ФIРМА ЗАХIДIНТЕРМ ТЗОВ 820088 3 6851 ТОВ "СВIТ- КОМФОРТУ ЛЬВIВ " 2 

820205 4 6851 ТзОВ "БУДСЕРВIС " 1 454958 5 6851 ТзОВ "ОФ"Український Легiон" 638003 7 

68.5.2 ПАТ "ЛЬВIВОБЛЕНЕРГО" 21281 8 Iншi 1037434 Всього 6791969 Вся дебiторська 

заборгованiсть за виданими авансами пiдтверджена актами звiрок. 3.11. Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть В рядку балансу 210 станом на 31.12.2011 року вiдображено первiсну вартiсть 

iншої дебiторської заборгованостi в сумi 62тис.грн, що облiковується по рахунках: 374 

?Розрахунки за претензiями? - 1тис.грн., 3772 ?Розрахунки з iншими дебiторами? - 52тис.грн., 378 

?Розрахунки з державними цiльовими фондами? - 9тис.грн. 3.12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

В рядку 230 балансу Товариством вiдображено залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi в 

розмiрi 330тис.грн., що пiдтверджено виписками банкiв. 3.13. Iншi оборотнi активи На Балансi 

Товариства станом на 31.12.2011 року iншi оборотнi активи облiковуються в сумi 29тис.грн. на 

рахунку 643 ?Податковi зобов?язання? та рахунку 644 ?Податковий кредит?. 3.14. Витрати 

майбутнiх перiодiв Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 року становлять 5тис.грн. та 

облiковуються на рахунку 39 ?Витрати майбутнiх перiодiв?. За даними бухгалтерського облiку це 

витрати на страхування майна та пiдписка на перiодичнi видання. 4. Класифiкацiя та оцiнка 

зобов'язань Облiк зобов?язань Пiдприємство здiйснює згiдно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського облiку 11 ?Зобов?язання?, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

вiд 31 сiчня 2000 року №20 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року 

за №85/4306. 4.1. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування Станом на 31.12.2011 

року на балансi Товариства забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування облiковується 

на рахунку 471 ?Забезпечення виплат вiдпусток? в сумi 110тис.грн. 4.2. Довгостроковi 

зобов'язання Станом на 31.12.2011 р. довгостроковi зобов?язання на балансi Товариства не 

облiковуються. 4.3. Поточнi зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 



послуги. Облiк кредиторської заборгованостi, вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 11 ?Зобов?язання?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

вiд 31 сiчня 2000 року №20 та зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 11 лютого 2000 

року за №85/4306. Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковується кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 2611тис.грн., найбiльшi з них: № п.п рахунок 

Назва контрагента Сума заборгованостi, грн.. 1 63 АФ "Юнiверсал Моторз Груп" Публiчне 

акцiонерне товариство 248849 2 63 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дженерал авто 

груп? 94801 3 63 Дочiрне пiдприємство "ЛЬВIВСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЦ ЦЕНТ 131339 4 63 ТОВ 

"АВТО-ТЕХНОЛОГIЯ" 290760 5 63 ПрАТ ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ" 1 844890 6 iншi 393 

всього 2611032 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги пiдтверджена актами 

звiрок. 4.4. Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами На звiтну дату на балансi 

Товариства облiковується кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 162тис.грн. 

Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами пiдтверджена актами звiрок. 4.5. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Станом на 31.12.2011 року на балансi 

Товариства облiковується кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 

117тис.грн. За даними бухгалтерського облiку це заборгованостi з: ? 13тис.грн. ? ПДФО, ? 

69тис.грн. ? податок на прибуток, ? 34тис.грн. ? податок на землю, ? 1тис.грн. ? iншi платежi. Слiд 

зауважити, що термiн погашення вказаних заборгованостей на звiтну дату не настав. 4.6. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування Станом на 31.12.2011 року на 

балансi Товариства облiковується кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в 

сумi 42тис.грн. За даними бухгалтерського облiку це заборгованiсть за розрахунками з пенсiйним 

фондом термiн погашення якої не настав. 4.7. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

заробiтної плати Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковується кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з заробiтної плати в сумi 96тис.грн. За даними бухгалтерського 

облiку це заборгованiсть за розрахунками з по заробiтнiй платi з працiвниками, термiн виплати 

якої не настав. 4.8.Доходи майбутнiх перiодiв Станом на 31.12.2011 року доходи майбутнiх 

перiодiв не облiковуються. 5. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу 5.1. Правильнiсть та 

адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення Статутний капiтал 

Товариства визначено в розмiрi 900тис.грн. (дев?ятсот тисяч грн. 00 коп.). Статний капiтал, на 

протязi 2011 року не змiнювався. Станом на 31.12.2011 року Товариством облiковується iнший 

додатковий капiтал в сумi 2272тис.грн. Аудиторами не представлено iнформацiї складу iншого 

додаткового капiталу тому ми не можемо висловити думку щодо правильностi його формування. 

Резервний капiтал станом на 31.12.2011 року сформовано повнiстю та становить 225тис.грн. 

Формування резервного фонду проходило на основi рiшень загальних зборiв Акцiонерiв ВАТ 

?Галичина?Авто?: протокол №1 вiд 17.04 2008 року на суму 163,2тис.грн та протоколами за 

2005рiк на суму 31,8тис.грн та 2004 рiк на суму 30тис.грн. Станом на 31.12.2011 року Товариством 

визначено нерозподiлений прибуток в сумi 10289тис.грн У 2011 роцi вiд ведення господарської 

дiяльностi отримано прибуток в сумi 107тис.грн. (з врахуванням проведених коригувань за 2010 

рiк, якi вiдображено проведеннями на рахунок 442). 5.2. Величина статутного капiталу згiдно з 

установчими документами, склад та структура внескiв Статутний капiтал Товариства станом на 

01.01.2011 року визначено в розмiрi 900,0тис.грн. (дев?ятсот тисяч грн. 00 коп.). Статутний 

капiтал (фонд) було подiлено на 1500тис( один мiльйон п?ятсот тисяч) простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,60 грн. ( шiстдесят копiйок) гривень кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй видане Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 13.05.2010 року. Дата реєстрацiї емiсiї акцiй 06.11.2006 року, реєстрацiйний 

номер 34/13/1/06. Реєстр акцiонерiв станом на звiтну дату аудиторам не надано. У 2011 роцi змiни 

не вносилися. 6. Чистi активи Товариства Товариство визначило чистi активи (активи 

пiдприємства за вирахуванням його зобов'язань) у розмiрi 13686тис.грн., що бiльше вiд розмiру 

статутного капiталу Товариства на 12786тис.грн. Аудитори вважають, що розмiр чистих активiв 

Товариства вiдповiдає нормам чинного законодавства, а саме, статтi 14 Закону України ?Про 

акцiонернi товариства? та статтi 155 Цивiльного кодексу України. 7. Сплата статутного фонду 

(капiталу) Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал сплачено повнiстю в сумi 900,0тис.грн. 

(дев?ятсот тисяч грн. 00 коп.). Статний капiтал, на протязi 2011 року не змiнювався. ПАТ 



?Галичина-Авто? створено внаслiдок реорганiзацiї АТВТ ?Львiв-Авто?, заснованого на 

колективнiй формi власностi. Товариство створено у вiдповiдностi до Законiв України ?Про 

пiдприємства?, ?Про господарськi товариства?, ?Про цiннi папери та фондову бiржу? та на 

пiдставi протоколом позачергових зборiв акцiонерiв АТВТ ?Львiв-Авто? вiд 31.10 2003 року. 8. 

Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi, вiдображених у фiнансовiй звiтностi 8.1. 

Визнання та облiк доходiв Формування iнформацiї про доходи та її розкриття у фiнансовiй 

звiтностi Товариством здiйснюється вiдповiдно до методологiчних засад, визначених Положенням 

(стандартом) бухгалтерського облiку 15 ?Дохiд?, яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 29 листопада 1999 року №290 та зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 14 

грудня 1999 року за №860/4153. Всього за 2011 рiк Товариство визнало дохiд в сумi 49566тис.грн., 

з них: ? дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (без ПДВ) - 48983тис.грн., ? iншi операцiйнi 

доходи ? 558тис.грн., ? iншi фiнансовi доходи (вiдсотки) ? 18тис.грн., ? Iншi доходи ? 7тис.грн. 8.2. 

Витрати виробництва та обiгу Ведення облiку витрат виробництва та обiгу вiдповiдає вимогам 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 ?Витрати?, затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року № 318. Витрати в бухгалтерському облiку 

Товариства вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов?язань. Для 

облiку витрат Товариство використовує рахунки класу 9 ?Витрати дiяльностi". Склад витрат 

вiдповiдає вимогам П(С)БО 16. Всього за 2011 рiк Товариство визнало витрати в сумi 

49459тис.грн., з них : - Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 44671тис.грн., - Адмiнiстративнi 

витрати в сумi 1869тис.грн., - Витрати на збут в сумi 1860тис.грн., - Iншi операцiйнi витрати в сумi 

493тис.грн., - Фiнансовi витрати в сумi 305тис.грн., - Iншi витрати в сумi 2тис.грн., - Податок на 

прибуток вiд звичайної дiяльностi в сумi 259тис.грн. 8.3. Фiнансовий результат Надзвичайнi 

доходи та витрати Товариство не визнавало. Чистий прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовi 

результати Товариства за 2011 рiк, склав 107тис.грн. 8.4. Розрахунок показникiв прибутковостi 

акцiї Товариством отримано у 2011 роцi прибуток. Сума прибутку за 2011 рiк, що припадає на 

одну просту акцiю визначений пiдприємством в сумi 0,071грн. Сума нерозподiленого прибутку, 

що припадає на одну просту акцiю визначений пiдприємством в сумi 6,86грн. 9. Iнформацiя, про 

дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 

емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 

першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 9.1. Змiна складу 

посадових осiб емiтента За iнформацiєю, отриманою вiд Товариства, протягом 2011 року змiн у 

складi посадових осiб не вiдбулося. 9.2. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, 

представництв та iнше За iнформацiєю, отриманою вiд Товариства, протягом 2011 року рiшення 

про утворення фiлiй не приймалося. 9.3. Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 

вiдсоткiв голосуючих акцiй Iнформацiя, щодо змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 

вiдсоткiв голосуючих акцiй, аудиторам не надавалася. 10. Оцiнка стану впровадження принципiв 

корпоративного управлiння Протягом перiоду, охопленого перевiркою, Товариством здiйснювався 

ряд заходiв, направлених на полiпшення фiнансово-господарської дiяльностi. Загальними зборами 

акцiонерiв не приймалося рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками 

роботи за 2010 рiк. Аналiз протоколiв Загальних зборiв Товариства, пiдготовчих матерiалiв до них, 

листiв-запитiв акцiонерiв та iнших документiв засвiдчив, що Товариство сприяє реалiзацiї та 

забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, зокрема права на участь в управлiннi 

товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах, в тому числi ? зборах, до порядку 

денного яких внесено питання затвердження пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi та 

розподiлу отримання прибутку, внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, iнших 

найважливiших питань дiяльностi Товариства. Реєстратор звiтується перед Товариством про 

своєчаснiсть надсилання повiдомлень про скликання загальних зборiв акцiонерiв шляхом надання 

спискiв на вiдправлення простих листiв (в межах України фiзичним особам ? акцiонерам), 

рекомендованих листiв (юридичним особам - акцiонерам, резидентам України) та мiжнародної 

кореспонденцiї (юридичним особам - акцiонерам, нерезидентам України), що мiстять вiдмiтку 

поштового вiддiлення про отримання кореспонденцiї для подальшої її вiдправки адресату. 

Повiдомлення про скликання Загальних зборiв мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце 

проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного iз зазначенням способу, за 



допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з вищеназваними документами. Повiдомлення 

про скликання Загальних зборiв в перевiреному перiодi надсилалися акцiонерам своєчасно (не 

пiзнiше як за 45 днiв до дати проведення Загальних зборiв). Пропозицiї акцiонерiв про включення 

до порядку денного зборiв питань, пов'язаних з дiяльнiстю товариства бралися до уваги 

Правлiнням та Спостережною радою та вносилися до порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв. Iнформацiйна полiтика товариства спрямована на забезпечення рiвних прав та 

можливостей акцiонерiв щодо вiльного та необтяжливого доступу до iнформацiї щодо дiяльностi 

Товариства. З метою реалiзацiї права акцiонера на iнформацiю, а також забезпечення 

оперативностi в її поданнi, Товариство використовувало в перевiреному перiодi наступнi засоби 

iнформування: видача (пересилка поштою) iнформацiї у паперовому виглядi, ознайомлення з 

документами за мiсцем розташування Правлiння Товариства, розкриття iнформацiї через засоби 

масової iнформацiї, iнформування акцiонерiв через Iнтернет - портали, iнформування 

громадськостi та акцiонерiв в ходi публiчних виступiв посадових осiб Товариства. Спостережна 

рада протягом 2011 року проводила свої засiдання у вiдповiдностi до Статуту Товариства. Завдяки 

iнформацiйнiй полiтицi, методи та механiзм дiї якої описано вище, Товариство забезпечило 

наявнiсть своєчасної та вичерпної iнформацiї про свою дiяльнiсть, основнi фiнансовi та виробничi 

показники. З метою пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi товариством, у 

вiдповiдностi до чинного законодавства, щороку проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової 

звiтностi незалежним аудитором. Окрiм незалежних аудиторiв, контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними 

зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних балансiв i звiтiв. 

Отриманий висновок в обов?язковому порядку розглядається Загальними зборами акцiонерiв. 11. 

Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм 

звiтностi одна однiй Показники вiдповiдних статей Балансу i Звiту про фiнансовi результати 

взаємопов'язанi та вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Товариства. 

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; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація 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 видами дiяльностi ПАТ "Галичина-Авто" являються: технiчне обслуговування та 

ремонт автомобiлiв роздрiбна торгiвля автомобiлями; оптова торгiвля автомобiльними деталями та 

приладдям. 

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 

За останнi п?ять рокiв ПАТ"Галичина-Авто" за власнi кошти придбало основних засобiв на 

загальну суму 3758 тис. грн.Значних iнвестицiй ,пов'язаних з господарською дiяльнiстю 

пiдприємство не планує. 

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. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація 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 

До складу основних засобiв в бухгалтерському вiдносяться : машини, обладнання, iнструменти, 

прибори, iнвентар, меблi, якi пiдприємство використовує у господарськiй дiяльностi та основнi 

засоби невиробничого використання, з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 

1000 гривень; Облiковуються основнi засоби на рахунку 10 "Основнi засоби". Основнi засоби 

знаходяться за адресою: м.Львiв,вул. Городоцька,282. Термiни корисного використання об?єктiв 

основних засобiв визначаються виходячи iз наступних мiнiмально допустимих строкiв корисного 

використання: - Для об?єктiв, якi облiковуються на рахунку 102 ? не менше 15 рокiв; - Для 

об?єктiв якi облiковуються на рахунку 103, з них: - Будинки ? не менше 20 рокiв; - Споруди ? не 

менше 15 рокiв; - Передавальнi пристрої ? не менше 10 рокiв; - Для об?єктiв, якi облiковуються на 

рах.104 ? не менше 2 рокiв; - Для об?єктiв, якi облiковуються на рах.105 - не менше 5 рокiв; - Для 

об?єктiв, якi облiковуються на рах.106 ? не менше 4 рокiв; - Для об?єктiв, якi облiковуються на 

рах.109 ? не менше 12 рокiв; В 2010р на пiдприємствi розпочато реконструкцiю та технiчне 

переоснащення головного корпусу на пiдставi ДЕКЛАРАЦIЇ про початок виконання будiвельних 

робiт вiд 30 червня 2011р. .Загальна вартiсть ремонтних робiт згiдно договорiв становить 17020576 

грн без ПДВ. Станом на 31 грудня 2011р виконано робiт згiдно актiв виконаних робiт на суму 

2255352 грн без ПДВ,що становить 13,25% вiд загальної вартостi робiт.Завершития реконструкцiю 

заплановано в 2012р 

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

законодавчих або економічних обмежень 

Не вистачає обiгових коштiв. 

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

порушення законодавства 

В 2010р ПАТ "Галичина-АВТО" сплатило штрафних санкцiй на суму 18443 грн в т.ч.: По 

пiдсумках проведення планової виїзної документальної перевiрки з питань дотримання вимог 

податкового законодавства за перiод з 01.01.2009р по 30.06.2011р -4992 грн; Порушення вимог 

податкового законодавства-5951 грн; Штрафнi санкцiї по претензiях-500 грн; Штраф за 

порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї-7000 грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних коштiв. 

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

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

договорів 

Укладених i невиконаних договорiв немає. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Пiсля проведення реконструкцiї та технiчного переоснащення головного корпусу, пiдприємство 

планує здiйснювати реалiзацiю нових видiв брендiв автомобiлiв,що дасть можливiсть збiльшити 

обсяги реалiзацiї товарiв та полiпшити фiнансовий стан пiдприєтства. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались. 



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 

Реєстр претензiйно-позовної роботи станом на 31.12.2011 . № Позивач Вiдповiдач Сума 

позову/претензiї, грн. Результат розгляду 1 ПАТ "Галичина-Авто" АГРО ЗАТ 964,7 Подано 

клопотання до ВДВС про стан виконавчого провадження 2 ПАТ "Галичина-Авто" АГРОН ТОВ 

АПФ 9413,14 Сихiвський ВДВС. Виконавчийдокумент повернуто стягувачевi у зв'язку з 

вiдсутнiстю у Вiдповiдача будь-якого майна 3 ПАТ "Галичина-Авто" АРКОНТО ТЗОВ 484,34 

Подано. Згiдно листа Сихiвського ВДВС № 2740 вiд 30.06.2010р., Наказ виконанню не пiдлгає у 

звязку з вiдсутнiстю у боржника будь-якого майна 4 ПАТ "Галичина-Авто" ГАРАНТIЯ-СЕРВIС 

ПП 1028,89 ВДВС Шевченкiвського районного управлiння юстицiї 5 ПАТ "Галичина-Авто" 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЮСТИЦIЇ У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 3731,4 ВДВС Львiвського 

обласного управлiння юстицiї Подано скаргу на бездiяльнiсть державного виконавця 6 ПАТ 

"Галичина-Авто" ДЕЗ-БIО-ЛЬВIВ ТзОВ 1279,97 Подано клопотання до ВДВС про стан 

виконавчого провадження 7 ПАТ "Галичина-Авто" ЕДЕЛЬВЕЙС ПП 1520,28 ВДВС 

Пустомитiвського управлiня юстицiї. Подано скаргу на бездiяльнiсть державного виконавця 8 

ПАТ "Галичина-Авто" ЕКО ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТЦЕНТР 1165,46 Подано клопотання до ВДВС 

про стан виконавчого провадження 9 ПАТ "Галичина-Авто" ЕКСПРЕСПЕЙ ЗАТ 953,96 Подано 

клопотання до ВДВС про стан виконавчого провадження 10 ПАТ "Галичина-Авто" 

КАРПАТКУРОРТБУД ЗАТ ВДВС Залiзничного району м. Львова 11 ПАТ "Галичина-Авто" 

КОНСТАНТА-ЗАХIД ДП 1 384,98 Вiдмовлено, в задоволеннi позовних вимог (недоiлки 

первинних документiв) 12 ПАТ "Галичина-Авто" КРЕГЕНБIЛЬД Т.Б. 88634,35 Ковелiвське 

мiськрайонне управiлння юстицiїї ВДВС. Накладено арешт на майно боржника 13 ПАТ 

"Галичина-Авто" ЛЬВIВСЬКА ГАРНIЗОННА БАЗА ТзОВ 4293,88 Направлено до Залiзничного 

районого ВДВС м. Львова 14 ПАТ "Галичина-Авто" НВО ГАРТ ТОВ 492,2 ВДВС управлiння 

юстицiї 15 ПАТ "Галичина-Авто" ОРIОН АГРО ТОВ 2340,55 Подано скаргу на бездiяльнiсть 

державного виконавця 16 ПАТ "Галичина-Авто" ОРIОН ПЛЮС I К ТЗОВ 1282,65 ВДВС 

Бориславьского мiського управлiння юстицiї 17 ПАТ "Галичина-Авто" СОФI ТОРГОВИЙ ДIМ 

ТЗОВ 3035,09 Постанова про вiдкриття виконавчого проавадженя ВП №12864428 вiд 19.05.2009р. 

ТзОВ ТД Софi перебуває у стадiї припинення пiдприємницької дiяльностi 18 ПАТ "Галичина-

Авто" СТАВРIВ АГРО ТЗОВ 584,03 На даний момент вносяться змiни до Рiшення суду, у зв'язку з 

неправильним/неповним найменуванням боржника 19 ПАТ "Галичина-Авто" СТАРО-

САМБIРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРС Л Ф 2621,8 На даний момент вносяться 

змiни до Рiшення суду, у зв'язку з неправильним/неповним найменуванням боржника 20 ПАТ 

"Галичина-Авто" ТЕХНIК ЕНЕРДЖI ТОВ 3351,89 Подано до господарського суду м. Києва, спаву 

не призначено 21 ПАТ "Галичина-Авто" ФЕДОРЧИК Ю. В. 54841,58 Ухвалою апеляцiйного суду 

рiшення першої iнстанцiї залишено без змiн скаргу без задоволення подано касацiйну скаргу 22 

ПАТ "Галичина-Авто" ЕЛЬБА-IНВЕСТ ПП 678,84 Справа призначена на 12.01.2012 

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 

Iншої iстотної iнформацiї немає. 



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: 
8036.000 7776.000 0.000 0.000 8036.000 7776.000 

будівлі та споруди 5923.000 5840.000 0.000 0.000 5923.000 5840.000 

машини та обладнання 155.000 140.000 0.000 0.000 155.000 140.000 

транспортні засоби 56.000 21.000 0.000 0.000 56.000 21.000 

інші 1902.000 1775.000 0.000 0.000 1902.000 1775.000 

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 8036.000 7776.000 0.000 0.000 8036.000 7776.000 

Опис У звiтному перiодi проводилась дооцiнка основних засобiв. Умови використання основних 

засобiв нормальнi. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

13686.000 13597.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
900.000 900.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

900.000 900.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з 

Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270 

активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/Розраховуємо суму зобов'язань 

як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/Вартiсть чистих активiв 

визначається як S1-S2. 

Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх 

вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ. 

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 випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами 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 117.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 11916.000 X X 

Усього зобов'язань X 12033.000 X X 

Опис: д/н 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Реалiзацiя 

автомобiлiв 
- 0.00 0.00 570 36125.00 73.75 

2 
Реалiзацiя 

запасних частин 
- 0.00 0.00 - 9334.00 19.06 

3 

Ремонт та 

технiчне 

осблуговування 

автомобiлiв 

- 0.00 0.00 - 3524.00 7.19 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Собiвартiсть автомобiлiв 72.20 

2 Собiвартiсть запчастин 16.30 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

25.03.2011 25.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

25.03.2011 25.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

25.03.2011 25.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

25.03.2011 25.03.2011 Зміна складу посадових осіб 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 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): -- Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів 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): -- Ні 

 

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 зменьшення 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  X 



дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
6 

 

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)  Комiтети у складi наглядової ради 

не створенi. 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради 

не створенi. 

 

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  

Інше (запишіть)  - 

 

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

товариства?  



 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): -  X 

 

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)  На пiдставi рiшення рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ?ГАЛИЧИНА-

АВТО? (протокол вiд 25 березня 

2011 року) у зв?язку з 

переобранням складу Наглядової 

Ради всiх членiв наглядової ради 

переобрано на наступний термiн. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1.00  

 

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 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Так Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Так Так Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 



Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): --  Ні Ні 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?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Так Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні Ні Ні Так 

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 



Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  - 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Ні Ні Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так 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 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  



 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  -- 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

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)  Закiнчено термiн дiї свiдоцтва 

 

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)  -- 

 

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)  -- 

 

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 



Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): не плануємо залучати iноземнi iнвестицiї протягом |наступних 

трьох рокiв  
 X 

 

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  X 

Не визначились   

 

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 

 

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) В зв'язку з переведенням форми 

випуску акцiй у бездокументарну 

форму випуску, згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв реєстр 

акцiонерiв передано на 

обслуговування депозитарнiй 

установi - зберiгачуПАТ 

"БРОКБIЗНЕСБАНК" 

 

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 власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не має.  



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не має.  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство власний 

кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не має.  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Товариство не зареєстровано фiнансовою установою. 



Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
01.01.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Галичина-

Авто" 
за ЄДРПОУ 32801235 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 10 

Орган 

державного 

управління 

 за КОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Технiчне ослуговування та ремонт автомобiлiв за КВЕД 50.20.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса Україна Львiвська обл. - р-н 79040 м. Львiв Городоцька, 282 

Середня кількість 

працівників 
0 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 36 21 

- первісна вартість 011 52 58 

- накопичена амортизація 012 ( 16 ) ( 37 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 2255 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 8036 7776 

- первісна вартість 031 10499 10714 

- знос 032 ( 2463 ) ( 2938 ) 

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 060 266 300 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 8338 10352 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 25 232 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 4630 5874 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 670 1083 

- первісна вартість 161 683 1096 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 13 ) ( 13 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 10 1070 

- за виданими авансами 180 123 6792 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 74 62 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 808 330 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 6 29 

Усього за розділом II 260 6346 15472 

III. Витрати майбутніх періодів 270 3 5 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 14687 25829 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 900 900 



Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 2273 2272 

Резервний капітал 340 225 225 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 10199 10289 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 13597 13686 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 83 110 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 83 110 

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 III 480 0 0 

ІV. 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 530 512 2611 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 37 162 

- з бюджетом 550 69 117 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 56 42 

- з оплати праці 580 123 96 

- 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 зобов'язання 610 210 9005 



Усього за розділом IV 620 1007 12033 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 14687 25829 

Примітки д/н 

Керівник Зiнкевич Н.В. 

Головний бухгалтер Сенюта О.С. 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 58925 19293 

Податок на додану вартість 015 9821 3215 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 121 ) ( 12 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 48983 16066 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 44671 ) ( 12080 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 4312 3986 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 558 577 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1869 ) ( 1913 ) 

Витрати на збут 080 ( 1860 ) ( 1692 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 493 ) ( 192 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 648 766 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 18 21 

Інші доходи 130 7 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 305 ) ( 326 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 2 ) ( 7 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 366 454 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 176 0 0 



від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

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 ( 259 ) ( 113 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 107 341 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 107 341 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

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 1213 1066 

Витрати на оплату праці 240 2639 2567 

Відрахування на соціальні заходи 250 956 941 

Амортизація 260 529 545 

Інші операційни витрати 270 1739 1535 

Разом 280 7076 6654 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 1500000.00000000 1500000.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1500000.00000000 1500000.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0.00000000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки д/н 

Керівник Зiнкевич Н.В. 

Головний бухгалтер Сенюта О.С. 



Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 58415 18714 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 18426 13 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 18 21 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 32 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 4 3 

Інші надходження 080 626 609 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 49732 ) ( 14210 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 13479 ) ( 21 ) 

Працівникам 105 ( 2206 ) ( 2150 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 93 ) ( 120 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 368 ) ( 1022 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 228 ) ( 142 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1057 ) ( 1003 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 822 ) ( 706 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 220 ) ( 103 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 9316 -117 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 9316 -117 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 9 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 



- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 9803 ) ( 0 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -9794 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -9794 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -478 -117 

Залишок коштів на початок року 410 808 925 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 330 808 

Примітки д/н 

Керівник Зiнкевич Н.В. 

Головний бухгалтер Сенюта О.С. 



Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 900 0 0 2273 225 10199 0 0 13597 

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 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 900 0 0 2273 225 10199 0 0 13597 

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 0 107 0 0 107 

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 -1 0 -17 0 0 -18 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -1 0 90 0 0 89 

Залишок на кінець року 300 900 0 0 2272 225 10289 0 0 13686 

Примітки д/н 

Керівник Зiнкевич Н.В. 

Головний бухгалтер Сенюта О.С. 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 52 16 7 0 0 1 1 22 0 0 0 58 37 

Разом 080 52 16 7 0 0 1 1 22 0 0 0 58 37 

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 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

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 105 158 10 0 0 0 0 0 3 0 -13 -2 145 11 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 6589 814 0 0 0 0 0 173 0 106 2 6695 989 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 539 384 21 0 0 20 19 47 0 12 0 552 412 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 170 114 0 0 0 0 0 36 0 1 0 171 150 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 273 175 14 0 0 4 3 49 0 2 0 285 221 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 2514 807 56 0 0 1 0 187 0 35 0 2604 994 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 254 157 15 0 0 10 10 11 0 0 0 259 158 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 10499 2463 107 0 0 35 32 507 0 143 0 10714 2938 0 0 0 0 

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) 16 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

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 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2489 2255 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 16 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 7 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 2512 2255 

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 95 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 8 8 

Штрафи, пені, неустойки 470 4 18 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 451 467 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 25 

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 18 305 

Г. Інші доходи та витрати 570 0 0 



Реалізація фінансових інвестицій 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 2 

Інші доходи і витрати 630 7 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 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 230 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 100 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 330 

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 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 710 83 253 0 226 0 0 110 



працівникам 

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

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 13 0 0 0 0 0 13 

Разом 780 96 253 0 226 0 0 123 

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 18 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 1 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали  840 211 0 0 

Запасні частини 850 0 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 



Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 5874 0 10 

Разом 920 6106 0 10 

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) 9977 

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 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1096 940 26 130 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 62 62 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

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 0 

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 259 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 266 

- на кінець звітного року 1225 232 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 0 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 293 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 259 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 34 

- 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 529 

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 Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець року Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні 

активи - усього 

у 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 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 



активи - усього 

у тому числі: 

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 

рядка 

Вартість первісного 

визнання 

Витрати, пов'язані з біологічними 

перетвореннями 

Результат від первісного 

визнання 

Уцінка 
Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий 

результат (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 

у тому числі: 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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 



 

 



  

 

 


