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1. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДIЯЛЬНОСТI
1.1. Загальна iнформацiя про Компанiю
приlвАтнЕ АкцlонЕрнЕ товАриСтво,,гАлиЧинА-Авто" створене, як акцiонерне товариство
"гАличинА-Авто", заре€строване Виконавчим KoMiTeToM ЛьвiвськоТ MicbKoT Ради 06 лютого 2О04 року.Згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства кГаличина-двто> Серiя УДК Ne025494 вiд27,t2,2Оl6р,прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне, таЗаТВеРДЖеНа НОВа Редакцiя Статуп7 ПРИВАТНого АкцlонЕрного товАриствд кгдличинд_двто> (далi- ктовариство>), flaTa державнот реестрацiт вiдповiдних змiн в €диному державному peecTpi юридичнихосiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань - 28 грудня 2016 року, що пiдтверджу€тьсяВитягом з €flР, номер запису 10О1928О70.

Юридична адреса Товариства -УкраТна, 7}O4O,M. Львiв, вул. Городоцька 282, фактичнемiсцезнаходження товариства спiвпадае 3 юридичною адресою.Телефон 2з2-о7-54,факс 2з2-О7-4О.

Генеральний директор - Зiнкевич Надiя Володимирiвн_а (з 01.04.2008р. по теперiшнiй час.);Головний бухгалтер - Козак Bipa Василiвна 1з ZО.ОЯ.ZОIЗроку по теперiшнiй час,)Товариство зареестроване платником ПflВ, у Залiзничному ОflПl гу дФС у ЛьвiвськiЙ областi, м, Львова ,iндивiдуальний номер платника пдв - 32801231з034.

товариство дочiрних пiдприемств та фiлiй не мас.

Товариство не володiе корпоративними правами в господарських товариствах, спiльних пiдприемств нема€.
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1.2. Опис дiяльностi Товарист"а

ПРАТ "Галичина-Авто" входить до УкраТнськоТ АвтомобiльноТ КорпорацiТ (УкрДВТО) i е офiцiйнимпредставником автомобiльних брендiв Mercedes-Benz, Jeep, , Chevrolet, zдz, кlд,сhеry, Lada, ТдТд, l-Vап.
t



На протязi ycix лiт свого iснування, пiдпри€мство динамiчно розвивалось i займае лiдируючi позицiТ наавтомобiльному ринку Львова i ЛьвiвськоТ областi. fliяльнiсть компанiТ ПРАТ ''Галичина-двто'' ведеться убагатьох напрямках: гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування автомобiлiв, ремонтта продажзапасних частин.

1.3Iсторiя Товариства
ПАТ "Галичина-Авто" було створене як Вiдкрите акцiонерне товариство ''Галичина-Двто'',заре€строване Виконавчим KoMiTeToM ЛьвiвськоТ MicbKoT ради у лютому 2ОО4 року та продовжуе своюдiяльнiсть як Публiчне акцiонерне товариство "Галичина-Авто" у зв'язку з перейменуванням згiдно зРiШеННЯМ 3аГаЛЬНИХ ЗбОРiВ аКЦiОНеРiв вiд 15 березня 2оlо рокра приведенням його дiяльностi увiдповiднiсть до 3акону Укратни "про акцiонернi товариства''. Товариство € правонасц/пникомВiдкритого акцiонерного товариства "Галичина-Авто", що було створене шляхом видiлення зi складуАкцiонерного това риства вiдкритого ти пу''Л ьвiв-двто''.

15 травня 2012 р. вiдкритгя оновленого автосалону <<Галичина-автоD. оновлений сучасний автоцентрпо€днав в собi просторий автосалон, магазин фiрмових aKcecyapiB та запасних частин та сганцiютехн iчного обслуговува н ня.

05 квiтня 2013 року вiдбулось вiдкритгя дилерського центру Mercedes-Benz.

27,12,20Lбр, прийнято рiшення про змiнутипутовариства з публiчного на приватне, та затверджена новаРеДаКЦiЯ СТаПЛУ ПРИВАТНОГО АкцlонЕрного товАриствА кгАличинА-Авто)) (далi_ ктовариство>).

РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЬНОСТI

Факт реалiзацii автомобiлiв Галичина-Авто в 2OL9 2O20 рр.

у 2020 роцi у Львiвськiй обласг1 було придбано З 467 новихлегкових автомобiлiв,що на 7,5Оlо МеНше, нiж в попередньому роцi. На першому мiсцi за кiлькlстю реалiзованихавтомобiлiв бренд Renaul! на другому Toyota, на третьому KIA. Бренд Renault зумiв наростити

:ЁПНlJ,Т;'fi;lЗбiЛЬШеННЯМ ДеРЖаВних замовлень на автомобiлi, зокрема по програмi

Двадцятка лiдерiв у наступнiй таблицi.

Продаlкi нових легкових автомобiлiв за марками у Львiвськiй обл. 20L9|2o2o рр.

,,

12 Mic. 2019



NlSSAN 219 161 -26,5

SUzUKl 104 tз4 +28,8

MERCEDES-BENZ 96 t26 +31,3

HYUNDAl 130 t24 -4,6

BMW 139 1о4 -25,2

PEUGEoT L22 1,о4 -14,8

clTRoEN 90 9з +3,3

LEXUS 87 92 +5,7

FoRD 7о 86 +22,9

AUDl 98 84 -L4,з

cHERY 68 76 +].]_,8

MlTSUBlSHl 74 74 +0,0

MAZDA 77 7з -5,2

oPEL 2о 45 +125,0

SUBARU 36 33 -8,3

!жерело: УкрАвтопром

Незважаючи на той фаtс, що марка KIA знаходиться на третьому мiсцi, автомобiль КIД Sportageвкотре сгав беззаперечним лiдером у регiонi.

ПРОДаЖi НОВИХ ЛеГКОВИХ автомобiлiв за моделями у львiвськiй обл. 2Ot9|202o рр.

Марка Модель 12 Mic.2019 12 Mic.202O Змlни, Yо

KlA Sportage 4v1 з27 -30,6
RENAULT Duster 2о1, 291

271,

+44,8

+2,9

-?3

ToYoTA RAV-4 205

RENAULT Sandero 150 1з9

RENAULT Logan 139 1,1,6 -16,5
SKoDA Kodiaq 74 78 +5,4

ToYoTA Land Сruisеr prado 109 75 -з7,2
FoRD кчgа з7 7з +97,З
HYUNDAl l ucson 77 73 -5,2
SUZUKl Vltara 62 72 +16,1

3



!жерело: УкрАвтопром

АналiзуючИ минулий piK, слiД зазначитип Що iмпорт вживаних автомоб]лiв з-за кордонупродовжу€ домiнувати на первинному ринtry легкових/ та перевищи€ реалiзацiю новихавтомобiлiв В 4 рази. ДО змiнИ сгруtсгури ринtч на користь iмпортованих, що були укористування (далi - бlф призвела дiя тимчасово знижених ставок акцизного податку на Takiавтомобiлi, Львiвська обласгь займае одну з лiдируючих позицiЙ по iмпорry в YKpaTHi
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Мал. Струкryра ринку автомобiлiв в YKpalHi в 2006-2020 роках.
!жерело: УкрАвтопром

у 2020 роцi у Компанjею Галичина-Авто було реалiзован о З97 нових автомобiлiв, що на Завтомобiлi менше, нiж в попередньому роцi. НаЙбiльше продажi зросли по бренду I-VдN +2ОOО/о,
cHERy + 22,2о/о та Mercedes-Benz +!7.5о/о. у звЪзку з припиненням постачання автомобiлiв ЗдЗта Сhечrоlеt продажi впали на 62.5о/ота 100% вiдповiдно.

Факт реалiзацii автомобiлiв Галичина-Авто в 2OL9|2020 рр.

. Марка, шт:



MERCEDES-BENZ
80 94 l lт,sи

JEEP

кА-
8 9 12,5%

243 228 -6,2%
LADA

10 ь -40,0о/о

8 3 -62,5%

Всього:
о 0 _100,0%

400 397 _0,8%

2.2. Аналiз реалiзацii запасних частин та реалiзацii послуг cepBicy.

Реалiзацiя Реалiзацiя
запасних частин Запасних

В 2019 роцi, тис. ЧаСТИН В2020
Грн. без fIRв РОЦrl ТИс, грн,

без ПЩВ

Щинамiка
реалiзацii

запасних частих в
порiвняпнi з 2019

роком

31 184 67з 292о37оз 93165"/о

35 000 000
з0 000 000
25 000 000
20 00_0 0о0
15 000 000
10 000 000
5 000 000

0

частин в частин в
2019 роцi, 2020 роцi,
тис. грн. тис. грн.
без П.ЩВ без П.ЩВ

wРял4

wРядЗ

запасних
частих в

порiвняннi
з 2019

роком

РеаЛiЗаЦiЯ ЗаПаСНИХ Частин в2O2Ороцi зменшилась порiвняно з 2019р на6,з5о/оВ рейтингу торгiвельних марок перше мiсце займають aurrru.r""и Бренд Мерседес
друге мiсце в рейтинry займаютьъапчастини kIA



реалiзацiя
запасних

частин всього
(без П{В)

2019

реалiзацiя
запасних
частин
всього

(без П{В)
2020

!инамiка
реалiзачii

запасних частих
в порiвняннi

20l9

Реалiзацiя запасних
частин ЗIП 5 958 889 5 008 804 84,06%
Реалiзацй запаснIж
частин ЗАЗ l 952 l85 2 47з 2зб 126,69Yo
реалiзацй запаснIж
частин ДЕУ-ШЕВРОЛЕ 2 058 629 l зз0 018 64,61уо
Реалiзацiя запаснI]D(
частин оПЕЛЬ з6| 78з 221 528 61,2зуо
Реалiзацiя запаснID(
частин Ваз 4 605 24 606 5з4,ззуо
Реалiзацй запаснI]D(
частин до вантажних
автомобйiв та автобусЪ

4 5з4 174 \ ,75l 
з70 з8,6зуо

Реалiзацiя запасних
jастинМЕРСЕ.ЩС 9 053 00з 11 617 201 l28,З2Уо
Реалiзацiя запаснID(
частин ЧЕРL лЕнДМдРк 556 888 7з0 257 lЗ1,1зо/о
Реалiзацiя запасних-
частин iнших
постачальникiв

| 64з з84 2l8 45з 1з,29уо

4 49з 952 5 470 0,76 I21"l2%
Реалiзацй запаанlD(
частин К,Щ! 567 022 358 154 бЗ,|6уо

Всього 31 184 б73 29 203
703 103уо
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РеалiзаЦiя запасних частин через послуги cepBicy
20t9|2020

Реалiзацiя запасних частин
в 2019 роцi, тис. rрн. без

пдв

Реалlзацiя
,3апасних

частин в
2020роцi,

тис. грн.6ез
пдв

flинамiка реалiзацii
запасних частин в

порiвняннi з
2020роком

21 939 510 22789 767,00
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КiлькiстЬ обслугоВуваниХ автомобiлiв З поточного ремонт у у zOLg|2020 р.

кiлькiсть
обслуговуваних
автомобiлiв у

2019р.

кiлькiсть
обслуговуваних
автомобiлiв у

2020р.

flинамiка
обслуговуваних
автомобiлiв у

порiвняннi з 2018
роком, %

7 t84 6730 9з,68%

Назван ие лиаrраммы
# Ряд1

кiлькiсть Кiлькiсть
обслуговуваних обслуговуваних
автомобiлiв у автомобiлiв у2019р. 2020р.

flинамiка
обслуговуваних
автомобiлiв у

порiвняннi з 2018

роком, %



Кiлькiсть обслуговуваних клiентiв з гарантiйного ремонry у 2019/2020 р.

ё* Кiлькiсть обслуговуваних
автомобiлiв у 2019р.

ý Кiлькiсть обслуговуваних
автомобiлiв у 2020р.

я,ж.Щинамiка

обслуговуваних
автомобiлiв у порiвняннi
з 2020 роком, %
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ЛIКВIДНIСТЬ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

товариство управляе своею лiквiднiстю для забезпечення безперервноi дiяльностi восяжному майбутньому i одночасноi максимiзацii прибутку акцiонера за рах}.нок оптимiзацiiспiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядаеструктуру свого капiталу. На ocHoBi результатiв такого IтерегJUIду Товариство вживае заходiвдля збалансуванЕI загальноi стр}ктури капiталу шляхом eMicii нових акцiй/залученЕя новихBHeckiB до статутного капiталу, а також отримання нових фiнансових допомог або погашенняiснlточоi заборгованостi.

кiлькiсть
обслуговуваних
автомобiлiв у

2019р.

кiлькiсть
обслуговуваних
автомобiлiв у

2020р.

Щинамiка
обслуговуваних
автомобiлiв у

порiвцяннi з 2020
РОКОМ, Уо



Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюеться i управляеться. Товариствовикористовуе процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щобгарантувати наявнiсть адекватIIих коштiв дjul виконання cBoix платiжних зобов'язань. Бiльшiстьвитрат Товариства е змiнними i залежать вiд обсягу реалiзованоi готовоi продукцii.

OcHoBHi фiнансовi зобов'язання Товариства включають позики, торговельну та iншукредиторську заборгованiсть, а також iншi довгостроковi зобов'язання. основною метою данихфiнансових iHcTpyMeHTiB е залучення фiнансування для операцiйноТ дiяльностi Товариства.Товариство мае рiзнi фiнансовi активи, TaKi як iнвестицi'i, що оцiнюються по справе дливiйBapTocTi чере3 прибугки t збитки, безвiдсотковi позики пов'язаним сторонам, торговельна таiнша дебiторська заборгованiсть, грощовi кошти та ix еквiваленти.

станом на З1 грудня2о2о року фiнансовi iнструменти Товариства були представленi насryпним чином:

Фiнансовi активи

Торговел ьна та iH ша дебiторська за боргова н icTb

Грошовi кошти та ix еквiваленти

Всього

Фiнансовi зобов'язання

торговел ьна та iH ша кредиторська заборгова н icTb

lншi KopoTKocTpoKoBi зобов'яза ння

Всього

тис. rрн.

ъ
267о2

6 544

зз246

29 4tз

3 911

ъ
ззз24

ъ
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4. ЕКОЛОГIЧНI АСПЕКТИ

4.1.Рацiональне використання води.

вiдповiдно до галузевот струкryри Товариство належить до категорiт торгових пiдприемств та
пiдприемств, якi здiйснюють cepBicHi послуги. В роботi використову€ться замiна iснуючих водомiстких
технологiй на бiльш прогресивнi, так на мийках встановленi машиномиючi агрегати, якi при мийцiавтомобiлiв використовують великiй тиск, таким чином використовують малi об'€ми води, в ryалетахвстановленi бачки з системою eKoHoMiT води.

4.2.Управлiння вiдходами.

Внаслiдок здiйснення виробничо-господарськоТ дiяльностi Товариства угворюються обсяги вiдходiв
рiзного походження.

€дина стратегiя поводження з вiдходами у Товариства - це впроваджена система збирання сортування
та розмiщення вiдходiв на тимчасових майданчиках на пiдприемствах, у зв'язку з вiдсрнiстю технологiй
переробок. Утил iза цlя вiдходiв То ва риством не ви ко нуеться.

36ip вiдходiв. В Товариствi розробле ний та затверджен ий план розмiщення,
зберiгання вiдходiв з чiтким визначенням дiльниць по видам та класам
сорryванням.

або мiсце, тимчасового
вiдходiв з вiдповiдним

сортування вiдходiв роздiльно по видах, класах небезпеки та iнших показниках сприя€ бiльш
рацiональному розмiщенню i здiйснюеться за умов недопущення шкiдливого впливу на навколищн€
середовиЩе i здоров'я людей у перiод tiнього тимчасового розмiщення.

При тимчасовому розмiщенню вiдходiв встановлено короткий TepMiH знаходження кожного видувiдходiв у мiсцях складування, вiдповiдно до екологiчних вимог, з вжиттям заходiв, спрямованих назабезпечення охорони навколишнього середовища для подальшоТ передачi лiцензованим органiзацiям
для подал ьшого транспорryвання, переробки, рил iза цiт та зн и ще н ня.

при транспор_ryваннi вiдходiв не допускаеться причетнiсть cTopoHHix осiб, kpiM водiя лiцензованих
орга н iза цiт та пе рсоналу пiдп риемства, я ки й суп ро воджу€ ва нтаж.

Вiдповiдальнiсть за безпечне перевезення небезпечних вiдходiв несе лiцензована органiзацiя, якщо не
доведе, що нестача чи у шкода сталася не з iT вини (ст. 3акону УкраТни кПро вiдходи>).

Bci вiдходи, що угворюються, нормують та лiмiryють з метою забезпечення екологiчних вимог
законодавства Укратни, де для пiдприемсгв встановленi граничнi норми та лiмiти утворення i
розмiщення вiдходiв. В основу нормування розмiщення вiдходiв покладенi: - дозвiльний та
декларативний принципи, що враховують порядок накопичення, зберiгання, розмiщення вiдходiв на
територiт пiдприемства , а також умови передачi iншиlц пiдприемсгвам з метою використання,
знешкодження i рилiза цiТ.

Нормативи й лiмiти розмiщення вiдходiв на пiдприемствi визначають виходячи iз принципiв i критерiТв
нормування, залежно вiд виду, мiсця розмiщення й балансу вiдходiв.

Розробленi нормативи й лiмiти погод}кують iз територiальними органами УкраТни.

4.3.Викиди парникових газiв.
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в Товарисгвi проведена iнвентаризацiя та отриманнi дозволи на викиди забруднюючих речовин в
:;Н'"-"Т"l';"rХЖ;Т:".Т.О""'" ДЖеРеЛами, Товариство не ма€ виробництва та джерел пов,язаного

4.4.Спохtивання електроенергii..

в Товариствi впроваджуються енергоефективнiзаходи та встановлю€ться свiтлодiодне освiтлення, тощо.
5. СОЦIАЛЬНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА

Мета кадровоi полiтики ПРАТ <Галичина-Авто> - пiдбiр, угримання та змiцнення ефекгивноi команди, нацiленоТ надосягнення результаry/ пiдвищення ефекгивносгi роботи пiдприемсrва i кульryри обслуговування населення.

;:ilЖrЪ ":ffi;Х:"ГО 
Персоналу в цiлому на ринку працi украiни/ система пошуку i пiдбору персоналу

- використання Bcix можливих внррiшнiх i зовнiшнiх джерел;

- перевага внугрiшнiм кандидатам i рекомендацiям працюючого персоналу;
- спiвпраця з навчальними закладами та система наставництва молодих фахiвцiв;
- TicHa спiвпраця з мiським та районними центрами зайнятосгi населення;
- пiдготовка спеiiалiсгiв безпосередньо на виробництвi за спецiальнiсгю слюсар з ремонry колiсних транспортнихзасобiв;

-^-:'аТУ'j'НЯ , СryДеНТiВ ВИЩИХ Та I:'i,'. ПРОфесiйно-технjчних навчальних закладiв, що здобулиПРОфеСiЮ (квалiфiкацiю) за освiтньо-*uЙiбi*чцiИ*rr- ЬЪr*r"],кi"алiфiковr";Й- p;6;;;ii*,r, оrоrооший спецiалiсп>,
<бакалавр>>, <спецiалiсr>> та продовжуоr, t.{ъч.пur"ся на насц/пному осв;тньо-квалiфiкацiЙному piBHi,При вiдборi кандидатiв в першу черry основною вимогою е вiдповiднiсгь професiйнiЙ квалiфiкацii, необхiднiЙ дляякiсного та ефекгивного виконання роботи за вiдповiдною посадою без огляду на Bik, сгать, релiгiйнi та полiтичнiПОГЛЯДИl ПРОТе' ПРИ НеДОСГаТНiЙ КВаЛiфiКаЦiТ (ЗВаЖаЮЧи на брак вiдповiдних фахiвцiв) на робоry приймаються меншквалiфiкованi кадри, якi засвоюють необхiднi навички за посадою при допомозi колег по роботi (насгавництва).

Одним з прiоритетних напрямiв кадровоi полiтики е професiЙний та особисгiсний розвиток персоналу Bcix категорiй,надання можливосгi професiйного вдосконалення та карърного просування за допомогою
програм розвитку персоналу/ роэроблених та рекомендованих корпорацiсю <<УкрАВТО>>:професiЙна пiдготовкамолодi та пракгика на виробництвi - це спiвпраця э профiльними учбовими закпадами: НУ <<Львiвська полiтехнiка>>,Аграрним унiверситетом (механiчний факультет), впry м.Львова, що гоryють фахiвцiв вiдповiдного напрямку. 42працiвники мають повну вищу ocBiry вiдповiдного.профiлю пiдготовки, що вiдповИа€ вимогам до займаних посад.
Велику уваry Товарисгво придiля€ сисгемi мотивац[i cBotx працiвникiв.

Загальна кiлькiсть працiвникiв та частка жiнок на керiвних посадах у 2020 по пiдприемству
кiлькiсгь

працiвникiв,
KoTpi

знаходятьея в
декретнiй
вiдпусгцi

чисельнiсть
керlвного
складу
разом 3

сумlсниками
(жiнки)

чисельнiсть
керiвного

складу разо}l
з сумiсниками

(жiнки). о7о

ПРАТ <Галичина-Авто>>
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в першу черry це офiцiйне працевлашryвання та офiцiйна i сво€часна оплата працi, визнання внеску урозвиток пiдприемсгва та досягнення працiвника на своему piBHi.

важливе мiсце мае система навчання персоналу повнiсгю за рахунок коштiв пiдприемсгва, що да€ змоryкожному працiвниковi професiйно розвиватися i невпинно вдосконалювати своi вмiння та навички.

3 метою визначення, признання та нагородження краu{ого за професiею у 201в роцi працiвники беругь участьу щорiчних конкурсах <КращиЙ за професiею>:

<кращий сr.lюсар з ремонry елекгрообладнання>)

<КращиЙ слюсар з ремонry а втомобiлiв (ходовиr</моторисг)>

<кращий консультант з торгiвля запасними частинами>>

<КращиЙ консультанТ по роботi з клiснтами cepBiry>>.

Важливою частиною кадровоI полiтики е забезпечення належних умов працi персоналу та безпецi на робочихмiсцях, Iнженером з охорони працi за допомогою керiвникiв пiдроздiлiв в повнiй Mipi та вiдповiдно до вимогзаконодавства вирiшуються питання забезпечення здорових та безпечних умов працi працюючих, попередженнявиробничого травматизму i професiйних захворювань, На посгiйнiЙ ocHoBi проводяться iнсгруt<тажi з охорони працi,пожежнот безпеки, цивiльного захисо/, KpiM того, придiлясться увага проведенню профiлактичних робiт щодонедопущення причин та попередження нещасних випадкiв на виробництвi, проводяться обсгеження Bcix пiдроздiлiвта объктiв на предмет дотримання ними вимог законiв Укратни <<про охорону працi>, <<кодекry цивiльного захисryУкраiни>>, <<Правил дорожнього р}4(у>> та iнших iнсгруктивно-нормативних документiв по oxopoHi працi, пожежнiйбезпецi та caHiTap[i виробництва, Bci працiвники забезпечуються змiнним форменним одягом та предметамиiНДИВiДУаЛЬНОГО ЗаХИСrУ. ПРОВОдяться щорiчнi профiлакгичнi медичнi огляди. вiдповiдно до вимог чинногозаконодавства проводиться атесгацiя робочих мiсць за умовами працi та санiтарно-гiгiенiчнi дослiдження на робочихмiсцях.

товарисrво на посгiйнiй ocHoBi контролю€ та вжива€ заходiв, направлених на попередження зловживань тазбереження матерiальних цiнностей пiдприемсгва шляхом систематичного контролю за роботою пiдроздiлiв тапрацiвникiв; за результатами перевiрок, iнвентаризацiй тощо проводяться внррiшнi розслiдування i накладеннядисциплiнарних стягнень для запобiгання конфлiкгу iHTepeciB, дотримання високих сгандартiв професiйнот етики таryмлiнного виконання обовЪзкiв.

, iйсгематичне навчання за програмами пiдвищення квалiфiкацiТ (дистанцiйними та сгацiонарними), якiсприяють засво€нню працiвниками бiзнес-сгандартiв провiдних свiтових автовиробникiв. вивченнянових модифiкацiй обладнання та дозволяють пiдтримувати piBeHb квалiфiкацti на мiжнародному piBHi.о Учасгь у програмi формування ефекгивного кадрового резерву уiрч.пir.r*ого смаду <<Курсмайбрнього керiвника>>.
, iндивiдуальний професiйний розвиток (самостiЙне навчання) - пiдвищення квалiфiкацii, повЪзане зiзмiною законодавчоТ бази або потреб бiзнесу.

Bci програми розвитку працiвникiв направленi на пiдвищення ефективносгi i результатiв роботи, а такожполiпшення якосгi послуг cepBiry, якi надаються клiентам.

Майже У З5Оlо працiвникiв, якi працюють в Товарисгвi сгаж роботи перевищу€ 10 poKiB, що нада€ правозробити висновок про вiдповiдну сгабiльнiсгь та розвиток пiдприемсгва,

1з



б. ризики

ПiД ЧаС ВИЗНаЧеННЯ КОМеРЦiЙНИХ Та/або фiнансових ризикiв враховують ся ризики, якi пов,язанi зпровадженням господарськоiдiяльностi, що впливають на умови операцii, а саме:
{ ризик зниження рiвня споживчого попиry на товари (роботи, послуги), вiдповiдальнiсть за викупцього товару у Постачальника;

{ ризик зМiни ринковИх цiн на придбанi товари/послуги внаслiдок змiни економlчноТ кон'юнкryри,iнших ринкових умов;

/ ризикзнецiнення запасiв, втрати товарами споживчих якостей;
{ ризики, пов'язанi iз втратою майна чи майнових прав;
{ ризик не доотримання доходiв, якi пов'язанi з гаран тtйнимиремонтами;
d ризики, пов'язанi jз змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземнот валюти, встановленогонацiональним банком Укратни, процентних ставок, кредитнi ризики;
*/ пiдприемницькi (комерцiйн i) ризики, пов'язанi iз здiйсненням стратегiчного управлiння,включаючИ цiновУ полiтикУ та стратегiЮ реалiзацiТтоварiв (робi1 послуг).

Таблиця 6.1перелiк основних функцiй, якi виконуються та не виконуються товариством

придбання ToBapiB;

здiйснення оптового чи роздрiбного продажу та зберiгання ToBapiB;
надання послуг з ремонry, гарантiйного обслуговування;

веден ня бухгалтерського обл iKy;

юридич не обслуговува н ня;

на вча ння та / або професiйна п iдгото вка, переп iдготовка або п iдви щен ня
квалiфiкацii персоналу;

маркетинг, реклама ToBapiB (робiъ послуг).

OcHoBHi функцiТ Товариства, якi виконуються або не виконуються
в господарськiй дiяльностiта опис ризикiв
Придбання ToBapiB
рuз.чк знuження рiвня спожuвчоzо попumу на mоварч (робоmu,
послуzч)

рuзчк змiнч рuнковuх цiн на прudбанi mоварu/послуеч внаслidок
зм i н u е ко н ом iч н oj' кон' ю н к mу р u, i н tu ux р u н ков ux ум ов.

о

/ транспорryва

ння ToBapiB;

У страхування;

/ операцliз

фiнансовими

установами.
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пiдставою мя закупiвлi автомобiлiв та запчастин необхiдних мязабезпечення основних видiв дiяльностi Товариства € план закупiвель
ToBapiB, який склада€ться за перiод вiдповiдний TepMiHy поставки, але не
менше одного кварталу.

План закупiвель - це документ, що мiсгить номенклаryру покупних ToBapiB,
який виражений в кiлькiсному i грошовому вимiрi, в якому наводяться
вiдомосгi про обсяги ToBapiB, якi необхiдно закупити з метою забезпечення
планiв продажу автомобiлiв i запасних частин. План закупiвлi оформля€ться
вiдповiдно до затвердженоТ форми.

Наявнiсть не проданих / не використаних ToBapiB врахову€ться приплануваннi насryпного перiоду.

план закупiвлi узгоджу€ться наприкiнцi кожного року з Посгачальниками
автомобiлiв та запасних частин i е обов'язковим до виконання. У Товариства
виникають ризики закупiвлi ToBapiB у Постачальникiв, в той час коли
Товариство ще не ма€ свого Покупця.

Тобто, уТовариства € ризик зниження споживчого попиry на товари (роботи,
послуги), а також вiдповiдальнiсть за викуп цього товару у Посгачальника.

/ рuзuкu, пов'язанi iз вmроmою майна чч майновuх прав;

l-{iни на автомобiлiта запаснi частини можугь варiюватись внаслiдок змiни ставок окрподаткiв та зборiв, змiни цiни закупiвель, ринкового попиry, сезонностi, акцiпропозицiй тощо.

прАТ кГАЛИЧИНА-АВто) здiйснюе також гарантiйне та cepBicHe обслуговувавтомобiлiв.

товариство використовуе у роботi транспортнi компанiт та не здiйсню€ транспорryвавтомобiлiв/запасних частин. Ризик пощкодження ToBapiB пiд час транспорryв
лежить на транспортнiЙ компанiТ.

товариство сграху€ свiй товар у страховiй компанiт.

Товариство не ма€ ризикiв щодо транспорryвання та страхування товари так як згiдумовами поставки ризики пощкодження ToBapiB пiд час транспорryвання лежи.|транспортнiй компанiil а ризики компенсацiТзбиткiв - ", -рr"оriй -;;;;;;. 
'

В той же час Товариство зберiгае Товари на cBolx складах, в тому.числi на вiдповiдаль
зберiганнi тому виника€ ризики, якi пов'язаннi з знецiненням запасiв, втр
споживчих якостей, а також ризики, якi пов'язанi з втратою майна чи майнови" noa,
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r' рuзuк не Оооmрuмання dохоdiв, янi пов'язонi з еоранmiйнuмч ремонmамu;
Гарантiйний перiод:

./ обчислюеться з дня продажу транспортного засобу першому покупцевi;,/ за часом i по пробiгу вказу€ться в Сервiснiй Книжцi.

при продажу транспортного засобу покупцем протягом гарантiйного перiоду, ча(:тина
га ра нтiй ного перiоду, lцо зал и шилася, ви користову€ться новим власн иком.
гарантiйнi зобов'язання включають в себе будь-якi peMoHTHi роботи, виконання якихнеобхiдне пiд час гарантiйного перiоду мя усунення заводських дефектiв.
OcHoBHi гарантiйнi роботи обмежуються ремонтом або замiною дефектнихдеталей.
ЯКЩО ДефеКТ ВИЯВЛеНИЙ В Деталi Вузла чи агрегаry автомобiля (автобуса) i цю деталь /Iегкозамiнити, то гарантiйний ремонт здiйснюеться шляхом замiни цiеТ деталi.
3aMiHa агрегатiв у зборi передбачена у випадках:

,/ якщо несправнi деталi не можугь бри окремо
причин;

,/ якщо пошкодження серйозне i замiна агрегаry
замiна або ремонт окремих деталей.

ГарантiЙнi ремонти згiдно з процедурами здiйсню€ться фiлiями Товариства, якi для цьоговикористовують власний персонал, ocHoBHi засоби та запаси, та надають вlдповiднiпослуги, Фiлii надають дистри6'юторським компанiям акти виконаних робiт на викtlнанiгарантiйнi послуги та на вiдшкодування витрат.

вiдремонтованi або замiненi з ряду

в цiлому е бiльш економiчною,, нiж

у Товарисгва € ризик не визнання Постачальником ремонry автомобiлiв як гарантiйно,го тавiдповiдно € ризик не доотримання понесених витрат, якi пов'"занi з таким ремонтом.
. Ведення бухгалтерського облiкр юридичне обслуговуванlня,

навчання та|або професiйна пiдготовка, перепiдготовка .rбо
пiдвищення квалiфiкацii персонали марке тинf , р"*r"r" ToBapiB
(робiт, послуг)

Bci адмiнiстративнi та управлiнськi функцiт Товариство викону€ самостiйно. Самостiйноведе бухгалтерський, податковий та управлiнський облiк та подае вiдповiдну звiтнiсть доконтролюючих органiв, Товариство самостiйно приймае рiшення про b"*op".rur""грошових коштiв на поточних рахунках. Товариство практично самосгiйно здiйс:нюе
юридичне супроводження своеТ дiяльностi.

Товариство самостiйно сплачуе витрати по lТ-пiдтримцi (телефонiя, iHTepHeT, програмне
забезпечення тощо), мае власнi сервери електронноТ пошти, мае власнi бази даних
а втомобiл iв/запасн их часги н/се pBicH их послуг.

весь персонал працюе в щтатi Товариства. Персонал Товариства наймаеться я!l наiснуючому ринку працi, так i може бути переведений з iнших пiдприемств Групи.ТовариствО самостiйнО вiдповiдаС за прийоМ працiвникiВ та визнача€ ii штатнi-посадовi
обов'язки.

Товариство мае власнi активи (виробничi, офiснi примiщення, складськi примiщення та iH.)та ма€ право здавати ix в оренду. Товариство самостiйно вiдповiдае за укладання таких
договорiв.
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Ризики, якi не пов'язанi з

у пiдприемства вiдсрнi.

Склад Наглядовоi Ради Товариства:

Голова - Козiс Опе*сrндр Миколайович

Секретар - Бей Наталiя Олександрiвна

Член - Сенюта tгор Васильович

Склад flирекцii:

Генеральний директор - 3iнкевич Надiя Володимирiqна
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