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Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.

Склад інформації
Титульний аркуш

Подивитися

Зміст

Подивитися

Основні відомості про емітента

Подивитися

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Подивитися

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Подивитися

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Подивитися

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Подивитися

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
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Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
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Інформація про загальні збори акціонерів

Подивитися

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Подивитися

Інформація про випуски акцій емітента

Подивитися

Опис бізнесу

Подивитися

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Подивитися

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Подивитися

Інформація про зобов'язання емітента

Подивитися

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Подивитися

Інформація про собівартість реалізованої продукції

Подивитися

Інформація про стан корпоративного управління

Подивитися

Річна фінансова звітність підприємства

Подивитися

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Подивитися

Інформація щодо аудиторського висновку

Подивитися

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

Полосухiн Володимир Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
17.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ "

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Місцезнаходження емітента

01350251
84553 м. Часiв Яр вул. Зелена, б. 1

Міжміський код, телефон та факс емітента

(0627) 48-37-97 (0627) 48-37-63

Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

13.04.2013
(дата)

Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № №
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Річна інформація розміщена
на власній сторінці

www.rutabus.com

в мережі Інтернет

(адреса
сторінки)

(дата)
13.04.2013
(дата)

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

-

0

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)
б) інформація щодо
вартості чистих активів
емітента

X

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, 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

-

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

X

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)
("1" - так, "2" - ні)

-

30. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких
об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя про
рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. "Iнформацiя про
органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про дивiденди" за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний
перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за
звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо виданих
сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Iнформацiя про гарантiї третьої
особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних
паперiв. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за
звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний
перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ "

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

84553

Область, район

Артемiвський район

Населений пункт

м. Часiв Яр

Вулиця, будинок

вул. Зелена, б. 1

Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва

А00 № 626269

Дата державної реєстрації

05.05.1997

Орган, що видав свідоцтво

Артемiвський мiський виконавчий
комiтет ради народних депутатiв

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2219002

Сплачений статутний капітал (грн.)

2219002

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Артемiвське вiддiлення ПАТ "Банк
нацiональний кредит"

МФО банку

320702

Поточний рахунок

2600230121822

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

ПАТ "Перший Український Мiжнародний
Банк"

МФО банку

334851

Поточний рахунок

26005962488016

Основні види діяльності
29.10 ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ
29.20 ВИРОБНИЦТВО КУЗОВIВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ПРИЧЕПIВ I НАПIВПРИЧЕПIВ
45.11 ТОРГIВЛЯ АВТОМОБIЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

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

Виробництво автобусiв

Серiя АВ № 429305

23.10.2008

Мiнiстерство промислової
полiтики України

23.10.2013

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона не буде продовжена у зв'язку з гим, що до ЗУ "Про лiцензування"
внесени змiни, щодо скасування лiцензування для виробництва автобусiв.

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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)

Донецьке регiональне вiддiлення
Фонду державного майна України
(засновник)

13511245

83000 14000 д/н м. Донецьк вул. Артема, 97

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Усього

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

0

_______________
* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2012 р. склала 167 осiб. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
на кiнець звiтного перiоду склала 156 осiб. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв (працюючi за цивiльноправовими договорами та зовнiшнi сумiсники) - 4 особи Фонд оплати працi склав у 2012 р.-16477,4 тис. грн. , що
меньше нiж фонд оплати працi у 2011 р.- 18025,6 тис. грн. Зменшення фонду оплати працi пов'язано зi
зменшенням кiлькостi штатних працiвникiв та падiнням об'ємiв виробництва. Кадрова полiтика пiдприємства
Пiдбор кадрiв ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" за допомогою зовнiшнього набору здiйснюється через
взаємодiю iз центрами зайнятостi, засобами масової iнформацiї, кадровими агенствами по працевлаштуванню,

навчальними закладами, що спецiалiзуються на пiдготовцi кадрiв автомобiльної галузi. Пiдбор кадрiв i пошук
претендентiв на вiльну вакансiю здiйснюється за допомогою внутрiшнього й зовнiшнього набору на пiдставi
Заявок на вiльну вакансiю, якi складаються керiвниками пiдроздiлiв при їхнiй потребi в робiтнику (фахiвцi). Пiдбор
кадрiв за допомогою внутрiшнього набору здiйснює начальник вiддiлу кадрiв, а також керiвники структурних
пiдроздiлiв з найбiльш пiдходящих кандидатур резерву, створеного в ходi набору. Оформлення трудових вiдносин
здiйснює начальник (iнспектор) вiддiлу кадрiв у строгiй вiдповiдностi iз трудовим законодавством. Начальник
вiддiлу кадрiв проводить спiвбесiду й аналiз документiв претендента, у результатi якого визначає його
вiдповiднiсть необхiдної вiльної вакансiї вiдповiдно до заявки й посадовiй iнструкцiї, трудову правоздатнiсть, рiвень
професiйної пiдготовки, квалiфiкацiї, практичного досвiду, а також досвiду керiвної роботи. У випадку позитивного
рiшення про розгляд кандидатури, претендент направляється до керiвника пiдроздiлу, що проводить спiвбесiду на
профпригодность. Прийом на посаду, що передбачає повну матерiальну вiдповiдальнiсть здiйснюється на пiдставi
рiшення атестацiйної комiсiї . Аналiз складу, дiлових i iнших особистiсних якостей працiвникiв з метою їхнього
рацiонального розмiщення, пiдбора кадрiв на замiщення посад, створення вiдповiдних умов для творчої дiяльностi,
пiдвищення освiтнього й квалiфiкацiйного рiвня, а також подання головi правлiння пропозицiй по полiпшенню
розмiщення й використанню кадрiв, здiйснюється в процесi проведення атестацiї робiтникiв, керiвникiв i фахiвцiв
заводу. Атестацiя працiвникiв заводу проводиться в iнтересах їх службового й професiйного росту й спрямована
на рiшення завдань по вивченню, розмiщенню кадрiв, полiпшенню професiйної майстерностi, пiдвищення рiвня
квалiфiкацiї й пiдготовки кадрiв. Плановi атестацiї робiтникiв заводу проводяться раз в 3 роки, керiвникiв i
фахiвцiв - раз в 5 рокiв, позаплановi - за рiшенням голови правлiння ПАТ. Працiвники оцiнюються по особистiсних,
моральних i дiлових якостях. Оцiнка роботи аттестуемого приймається з урахуванням наявної квалiфiкацiї,
особистого внеску працiвника у виконаннi планiв роботи комбiнату, дотримання трудової дисциплiни, а також
виконання обов'язкiв, установлених посадовими iнструкцiями. Пiдготовка й пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв
проводиться з метою навчання знову прийнятих робiтникiв професiям, якi необхiднi заводу, а також для
пiдвищення технiчних i економiчних знань робiтникiв, фахiвцiв при вивченнi нової технiки, технологiї й органiзацiї
виробництва. Навчання з питань пiдвищення якостi продукцiї й системи забезпечення якостi органiзується
спочатку для всiх категорiй працiвникiв заводу, а надалi для знову вступникiв кадрiв у мiру вдосконалювання
системи забезпечення якостi продукцiї. Тривалiсть навчання робiтникiв визначається вiдповiдно до розроблених
керiвникiв пiдроздiлiв i затвердженими головою правлiння планами , перiодичнiсть - один раз в 3-5 рокiв.
Навчання робiтникiв проводять керiвники пiдроздiлiв або фахiвцi залежно вiд умов виробництва, специфiки
виконуваних робiт, наявностi квалiфiкованих кадрiв. Начальник вiддiлу кадрiв разом з керiвниками пiдроздiлiв
органiзує пiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, залучаючи до цiєї мети керiвникiв, фахiвцiв i квалiфiкованих
робiтникiв. Мiж ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" в особi директора Полосухiна В. I., з однiєї сторони (далi
сторона власника) i профспiлковим комiтетом ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" в особi голови профкому вiд
iменi трудового колективу укладений Колективний договiр. Колективний договiр укладений на пiдставi чинного
законодавства, генеральних i галузевого тарифних угод на 2011-2012 р., прийнятих сторонами зобов'язань iз
метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин, а також узгодження iнтересiв
трудящих , власникiв i уповноважених ними органiв. Положення й норми договору розробленi на пiдставi Кодексу
законiв про працю України, Закону України "Про колективнi договори й угоди", галузевої угоди. Колективний
договiр поширюється на всiх трудящих колективу, незалежно вiд того чи є вони членами профспiлки. Сторонами
Колективного договору прийнятi наступнi умови оплати працi: Для працiвникiв основного виробництва
установлюється пiдрядна система оплати працi. Для працiвникiв допомiжних служб установлюється погодинна
система оплати працi. Для виконання невiдкладних i аварiйних робiт передбачається акордна система оплати
працi. 3.Оплату працi працюючих провадити в наступному порядку : - робiтникiв - пiдрядникiв вiдповiдно до
дiючих розцiнок, розробленими на основi тарифних ставок вiдповiдного розряду, вiдповiдно до галузевої тарифної
Угоди й Закону " Про оплату працi"; - робiтником-почасовикам по годинних тарифних ставках i встановлених
окладах за фактично вiдпрацьований час; - керiвникiв, фахiвцiв i службовцiв по посадових окладах вiдповiдно до
затвердженого штатного розкладу. Установити єдинi годиннi тарифнi ставки для робочих вiдрядникiв i робiтникiвповременщиков Окремим висококвалiфiкованим фахiвцям iз числа робiтникiв може встановлюватися оклад.
Практикувати сумiщення професiй ( посад ), розширення зони обслуговування й виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнiх працiвникiв. Робiтником, зайнятим на роботах з важкими й шкiдливими умовами працi вiдповiдно до
атестацiї робочих мiсць, установити доплати у вiдсотках до тарифної ставки , посадовому окладу. Установити для
працiвникiв основного виробництва диференцiйованi надбавки до годинних тарифних ставок за високу
професiйну майстернiсть у розмiрi 12-24% : Оплата працi iнвалiдiв, що входять до складу бригад провадиться по
пiдряднiй системi, а працюючих неповен робочий день, або неповний робочий тиждень, виходячи з мiнiмальної
заробiтної плати, установленої КМУ, за умови дотримання графiка роботи. Установити доплату за керiвництво
бригадою. Здiйснювати премiювання працiвникiв заводу - за виконання виробничих показникiв ; - за виконання
акордних завдань у встановлений термiн; - за пiдвищення продуктивностi працi, пiдвищення норм вироблення,за
полiпшення кiнцевих результатiв роботи заводу, бригади, дiлянки, цеху, i окремих працiвникiв; - за економiю
сировини, матерiалiв, енергоресурсiв i iн. матерiальних цiнностей; - за впровадження нової технiки й нових видiв
продукцiї; - за сприяння рацiоналiзацiї й винахiдництву, Надавати матерiальну допомогу. При наявностi коштiв
надавати матерiальну допомогу працiвникам комбiнату у зв'язку iз сiмейними обставинами й в iнших випадках
згiдно спiльного рiшення правлiння й профкому. Колективним договором прийнятi наступнi види соцiальної
допомоги: Адмiнiстрацiя i профспiлковий комiтет зобов`язується: 1. Забезпечити своєчасно i повну виплату
працюючим пiдприємства всiх видiв державних i соцiальних допомог та компенсацiй. 2. Забезпечити виконання в
повному обсязi пiльг та переваг встановлених законодавством, рiшень Голови адмiнiстрацiї обласної Ради
депутатiв для ветеранiв вiйни та працi, учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської аварiї, iнвалiдiв та iнших
категорiй громадян. 3. Разом с профспiлковим комiтетом встановлювати чергу робiтникам, якi потребують
покращення житлових умов i розподiляти житло згiдно з дiючим законодавством. Робiтникiв та службовцiв, якi

мають право на першочергове та позачергове одержання житлової площi, узгоджене з дiючим законодавством
включати в пiльговий список. 4. Встановити одержання житла по пiльговiй черзi п`ять осiб загальної черги. 5.
Забезпечити i органiзувати проходження профiлактично-медичного огляду всiх робiтникiв пiдприємства. 6.
Видiляти грошовi кошти iз фонду профспiлок в розмiрi 25 гривень на вiдвiдини робiтникiв пiдприємства, якi
знаходяться на стацiонарному лiкуваннi, видiляти грошову допомогу в розмiрi - 200 гривень. 7. Забезпечити
видiлення автотранспорту на проведення ритуальних обрядiв за рахунок коштiв пiдприємства. 8. Вiдпуску
робiтникам пiдприємства при наявностi листа на санаторне-курортне лiкування та заключного листа видавати
позачергово. 9. Надавати працiвникам пiльговi путiвки з оплатою 10-15% вартостi за рахунок фонду соцiального
страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатностi на санаторно-курортне лiкування ( при наявностi
висновкiв медичної установи ). 10. Сплачувати за рахунок профспiлки 30% вартостi путiвки до дитячого
оздоровчого табору. 11. Надавати одноразову допомогу працiвникам у зв`язку з сiмейними обставинами: - з
нагоди одруження; - при народженнi дитини; - на поховання близьких; 12. Учасникам ВВВ, працюючим ранiше на
пiдприємствi, якi проживають в будинках з пiчним опаленням вiдпускати вугiлля по дiючим нормам i цiнам зi
знижкою на 50%.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада

Член наглядової ради

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

Ткаченко Олександр Васильович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 483718 22.02.2002 Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

Рік народження**

1962

Освіта**

Запорiжський технiкум електроприборiв, технiк-технолог

Стаж керівної роботи (років)**

9

Найменування підприємства та попередня посада, яку
займав**
Опис

ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": старший майстер
Загальний стаж роботи 32 рiк Попереднi посади: Запорiзький завод 50 рiчча СРСР:
випробувач приладiв электроннной технiки Донецький завод "Топаз": наладчик
технологiчного устаткування Часово-Ярський вогнетривкий комбiнат: сортувальник
готових виробiв Часовоярський ремонтний завод: слюсар ремонтник, робочий по
шпаклiвцi й зачисткi поверхонь автомобiлiв, майстер, старший майстер. Призначений
на посаду члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011
р. (протокол № 1) у звязку з обранням типу публiчного акцiонерного товариства та
затвердження нової редакцiї Статуту та внутрiшнiх документiв товариства. Змiн в
персональному складi протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Член Наглядової ради має повноваження та обов''язки згiдно
Статуту ПАТ, а саме: Член Наглядової ради зобов''язаний: дiяти сумлiнно й
щонайкраще в iнтересах Товариства i його акцiонерiв, як великих, так i дрiбних?
вiдповiдати за дотримання статутних документiв i положень, що регламентують
роботу Товариства; вiдповiдати за дотримання прав i iнтересiв акцiонерiв i членiв
трудового колективу, певних Законом, Уставом i внутрiшнiми документами
Товариства; бути информироваными про дiяльнiсть i стан справ у Суспiльствi, сприяти
успiшнiй його дiяльностi; звiтувати перед зборами акцiонерiв про дiяльнiсть у межах
своїх повноважень; вiдповiдати за дотримання комерцiйної таємницi щодо дiяльностi
Товариства й вiдповiдати за її розголошення; не використовувати у своїх власних
iнтересах можливостi Товариства й не вживати якi-небудь дiї, що суперечать
iнтересам Товариства; Член Наглядової ради має право: одержувати iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства i його Правлiння; через своїх уповноважених осiб одержувати
iнформацiю про систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (але не
має право її розголошувати) заслуховувати звiти Правлiння й посадових осiб
Товариства i його органiв керування; припиняти повноваження Голови Правлiння й
членiв Правлiння, приймати рiшення про їхнє вiдкликання зi складу Правлiння,
уводити до складу Правлiння нових членiв? призначати аудиторськi перевiрки й
розглядати результати їхнього проведення; передавати частина своїх повноважень
Правлiнню на строк не бiльше одного року; звертатися в судовi iнстанцiї з питань
захисту iнтересiв акцiонерiв i Товариства. Член Наглядової ради несе
вiдповiдальнiсть: - за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. - у випадку
невиконання або неналежного виконання ними своїх обов''язкiв несуть
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. - перед Товариством за
збитки, заподiянi Товариству їхньою винною дiєю (бездiяльнiстю). Винагороду як член
наглядової ради за 2012 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував.

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**
Освіта**

Член наглядової ради
Полосухiн Олександр Володимирович
ВС 366014 01.08.2001 Артемiвським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.
1984
Донецький нацiональний технiчний
унiверситет, спецiальнiсть автомобiлi та

автомобiльне господарство
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Опис

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

1
Головний iнженер ПАТ "Завод
"Часiвоярськi Автобуси"
Член
наглядової
ради
Полосухин
Олександр Володимирович Загальний стаж
роботи 7 рокiв. Попереднi посади: ВАТ
"Часiвоярський
ремонтний
завод":
менеджер по продажу ОМiП ВАТ "ЧРЗ",
iнженер конструктор ВАТ "ЧРЗ", головний
iнженер
ПАТ
"Завод
"Часiвоярськi
автобуси". Призначений членом наглядової
ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
вiд 18.03.2011 р. (протокол № 1) у звязку з
обранням типу публiчного акцiонерного
товариства та затвердження нової редакцiї
Статуту
та
внутрiшнiх
документiв
товариства. Змiн в персональному складi
протягом року не було, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Член
наглядової
ради
має
повноваження та обов''язки згiдно Статуту
ПАТ, а саме: Член Наглядової ради
зобов''язаний:
дiяти
сумлiнно
й
щонайкраще в iнтересах Товариства i його
акцiонерiв, як великих, так i дрiбних?
вiдповiдати за дотримання статутних
документiв i положень, що регламентують
роботу
Товариства;
вiдповiдати
за
дотримання прав i iнтересiв акцiонерiв i
членiв
трудового колективу,
певних
Законом,
Уставом
i
внутрiшнiми
документами
Товариства;
бути
информироваными про дiяльнiсть i стан
справ у Суспiльствi, сприяти успiшнiй його
дiяльностi;
звiтувати
перед
зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть у межах своїх
повноважень; вiдповiдати за дотримання
комерцiйної таємницi щодо дiяльностi
Товариства
й
вiдповiдати
за
її
розголошення; не використовувати у своїх
власних iнтересах можливостi Товариства
й не вживати якi-небудь дiї, що суперечать
iнтересам Товариства; Член Наглядової
ради має право: одержувати iнформацiю
про
дiяльнiсть
Товариства
i
його
Правлiння; через своїх уповноважених осiб
одержувати iнформацiю про систему
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства (але не має право її
розголошувати)
заслуховувати
звiти
Правлiння й посадових осiб Товариства i
його
органiв
керування;
припиняти
повноваження Голови Правлiння й членiв
Правлiння, приймати рiшення про їхнє
вiдкликання зi складу Правлiння, уводити
до складу Правлiння нових членiв.
призначати
аудиторськi перевiрки
й
розглядати
результати
їхнього
проведення; передавати частина своїх
повноважень Правлiнню на строк не
бiльше одного року; звертатися в судовi
iнстанцiї з питань захисту iнтересiв
акцiонерiв i Товариства. Член Наглядової
ради несе вiдповiдальнiсть: - за виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. - у
випадку невиконання або неналежного
виконання ними своїх обов''язкiв несуть
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого
законодавства
України.
перед
Товариством
за
збитки,
заподiянi
Товариству
їхньою
винною
дiєю
(бездiяльнiстю). Винагороду як член
наглядової ради за 2012 рiк в грошовiй i
натуральнiй формi не отримував.

Член наглядової ради
Доценко Андрiй Олексiйович
ВС 194755 25.02.2000 Артемiвським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.

Рік народження**

Донецький полiтехнiчний iнститут,
iнженер-механiк автомобiльного
транспорту

Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

20
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси":
старший майстер дiлянки капремонту
Член наглядової ради Доценко Андрiй
Олексiйович Загальний стаж роботи 24
рокiв Попереднi посади: Кременской
Райагрострой: головний механiк ВАТ
"Часiвоярський ремонтний завод": старший
майстер дiлянки капремонту, начальник
дiлянки
спецтранспортных
засобiв
Призначений членом наглядової ради
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.03.2011 р. (протокол № 1) у звязку з
обранням типу публiчного акцiонерного
товариства та затвердження нової редакцiї
Статуту
та
внутрiшнiх
документiв
товариства. Змiн в персональному складi
протягом року не було, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Член Наглядової ради дiє на
пiдставi Статуту та має повноваження та
обов''язки.
Член
Наглядової
ради
зобов''язаний:
дiяти
сумлiнно
й
щонайкраще в iнтересах Товариства i його
акцiонерiв, як великих, так i дрiбних?
вiдповiдати за дотримання статутних
документiв i положень, що регламентують
роботу
Товариства;
вiдповiдати
за
дотримання прав i iнтересiв акцiонерiв i
членiв
трудового колективу,
певних
Законом,
Уставом
i
внутрiшнiми
документами
Товариства;
бути
информироваными про дiяльнiсть i стан
справ у Суспiльствi, сприяти успiшнiй його
дiяльностi;
звiтувати
перед
зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть у межах своїх
повноважень; вiдповiдати за дотримання
комерцiйної таємницi щодо дiяльностi
Товариства
й
вiдповiдати
за
її
розголошення; не використовувати у своїх
власних iнтересах можливостi Товариства
й не вживати якi-небудь дiї, що суперечать
iнтересам Товариства; Член Наглядової
ради має право: одержувати iнформацiю
про
дiяльнiсть
Товариства
i
його
Правлiння; через своїх уповноважених осiб
одержувати iнформацiю про систему
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства (але не має право її
розголошувати)
заслуховувати
звiти
Правлiння й посадових осiб Товариства i
його
органiв
керування;
припиняти
повноваження Голови Правлiння й членiв
Правлiння, приймати рiшення про їхнє
вiдкликання зi складу Правлiння, уводити
до складу Правлiння нових членiв?
призначати
аудиторськi перевiрки
й
розглядати
результати
їхнього
проведення; передавати частина своїх
повноважень Правлiнню на строк не
бiльше одного року; звертатися в судовi
iнстанцiї з питань захисту iнтересiв
акцiонерiв i Товариства. Член Наглядової
ради несе вiдповiдальнiсть: - за виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. - у
випадку невиконання або неналежного
виконання ними своїх обов''язкiв несуть
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого
законодавства
України.
перед
Товариством
за
збитки,
заподiянi
Товариству
їхньою
винною
дiєю
(бездiяльнiстю). Винагороду як член
Наглядової ради за 2012 рiк в грошовiй i
натуральнiй формi не отримував.

Опис

Посада

1966

Директор

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

Полосухiн Володимир Iванович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 061462 09.12.1995 Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

Рік народження**

1950
Харкiвський автомобiльношляховий iнститут, iнженер-механiк автомобiльного
транспорту

Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**

35

Найменування підприємства та попередня посада, яку
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси", головний iнженер
займав**
Директор Полосухин Володимир Iванович Загальний стаж роботи 45 роки.
Часiвоярська дослiдницька експериментальна виробночо-технiчна майстерня:
електрослюсар, автоелектрослюсар, майстер з виготовлення нестандартного
обладнання ВАТ "Часiвоярський ремонтний завод": майстер дiлянки капремонту
автомобiльних агрегатiв, i. о. начальника дiлянки капремонту автомобiлiв, начальник
дiлянки капремонту автомобiлiв, головний iнженер, директор. Призначений
директором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 р. (протокол № 1) у
звязку з обранням типу публiчного акцiонерного товариства та затвердження нової
редакцiї Статуту та внутрiшнiх документiв товариства. Змiн в персональному складi
протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження та обов''язки Директора затвердженi Статутом ПАТ,а саме: - без
доручення здiйснює дiї вiд iменi Товариства, без доручення представляє Товариство у
всiх органiзацiях i установах України й за рубежем; - вiд iменi Товариства пiдписує
будь-якi договори; - укладати угоди, пов''язанi iз заставою майна Товариства,
наданням майна в оренду, лiзинг, угоди доручення, гарантiй, переведення боргу,
поступки вимог; - розподiляє посадовi обов''язки працiвникiв Товариства й затверджує
посадовi iнструкцiї; - розподiляє обов''язки мiж головними фахiвцями Товариства; приймає на роботу спiвробiтникiв, звiльняє, заохочує спiвробiтникiв Товариства й
накладає на них стягнення; - здiйснює повсякденне керiвництво дiяльнiстю
Товариства; - укладає колективний договiр iз профспiлковою органiзацiєю трудового
колективу вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства; - забезпечує умови для проведення
Товариством єдиної економiчної й соцiальної полiтики - ухвалює рiшення щодо
напрямку спiвробiтникiв у вiдрядження - самостiйно або на пiдставi рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв i/або Наглядової ради Товариства видає накази й iншi документи затверджує штатний розклад Товариства його фiлiй i представництв - надiляє
посадових осiб Товариства правом другого першого пiдпису й другого пiдпису; - видає
й/або засвiдчує доручення на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства, органiв
керування й посадових осiб органiв керування Товариства; - засвiдчує доручення
фiзичних осiб на здiйснення окремих дiй, передбачених законодавством, у тому числi
на право участi й голосування в Загальних зборах акцiонерiв - ухвалює рiшення щодо
пред''явленнi вiд iменi Товариства претензiй до юридичних i фiзичних осiб Директор
зобов''язаний: особисто й сумлiнно виконувати свої обов''язки у своїй дiяльностi
керуватися винятково iнтересами Товариства, його акцiонерiв i працiвникiв, а не
особистими iнтересами або iнтересами третiх осiб дiяти вiд iменi Товариства й у межах,
передбачених чинним законодавством i Статутом Товариства; вiдповiдати за
дотримання установчих документiв i положень, що регламентують роботу Товариства;
- не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року представляти Загальним
зборам акцiонерiв рiчний баланс Товариства, звiт про прибутки й збитки; вiдповiдати
за дотримання прав акцiонерiв i членiв трудового колективу, певних Уставом i iншими
внутрiшнiми документами Товариства; вiдповiдати за дотримання комерцiйної таємницi
щодо дiяльностi Товариства й вiдповiдати за її розголошення. зберiгати комерцiйну
таємницю тих пiдприємств, органiзацiй, установ, з якими Товариства має дiловi
вiдносини; не використовувати знання комерцiйної таємницi для заняття будь-якою
дiяльнiстю, що як конкурентна дiя може завдати шкоди Товариства не
використовувати у своїх власних iнтересах можливостi Товариства й не вживати якiнебудь дiї, що суперечать iнтересам Товариства; не засновувати й не брати участь у
створеннi й дiяльностi пiдприємств, що конкурують iз Товариством. Директор несе
вiдповiдальнiсть: За податковi правопорушення: - заниження суми податку або iнших
обов''язкових платежiв; - порушення строкiв i порядку подання бухгалтерської
звiтностi, балансiв, податкових декларацiй; - iншi порушення. За порушення
антимонопольного законодавства: - поширення недостовiрних вiдомостей з метою
завдання збиткiв дiлової репутацiї або майнових iнтересiв iншого суб''єкта
пiдприємницької дiяльностi; - зловживання монопольним положенням на ринку; - iншi
порушення. За порушення законодавства про цiннi папери й ринок цiнних паперiв,
законодавства про рекламу, валютного законодавства й порушення в iнших областях
права. Винагорода директора в грошовiй формi за 2012 рiк складає 112 000 грн.
Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

Опис

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**
Освіта**

Голова наглядової ради
Полосухiн Олексiй Володимирович
ВВ 205152 05.01.1998 Краматорським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.
1976
Донбаська державна машинобудiвельна
академiя, економiст, єкономiка
виробництва

Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Опис

Посада

10
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси":
керiвник вiддiлу маркетинга та продажу
Голова наглядової ради Полосухин Олексiй
Володимирович Загальний стаж роботи 14
рокiв.
Попереднi
посади:
ВАТ
"Часiвоярський
ремонтний
завод":
iнженер-економiст,
керiвник
вiддiлу
маркетингу й продаж, директор по
виробництву.
Призначений
членом
наглядової ради рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 р.
(протокол № 1) у звязку з обранням типу
публiчного акцiонерного товариства та
затвердження нової редакцiї Статуту та
внутрiшнiх
документiв
товариства.
Призначений головою наглядової ради на
засiданнi наглядової ради (протокол № 1
вiд 11.04.2011 р.) на термiн 3 роки. Змiн в
персональному складi протягом року не
було, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Голова
наглядової ради має повноваження та
обов''язки згiдно Статуту ПАТ, а саме:
Голова наглядової ради зобов''язан: 1)
органiзовувати роботу наглядової ради; 2)
скликати засiдання наглядової ради; 3)
голувати на засiданнях наглядової ради;
4)
пiдписувати
трудовий
договiр
(контракт) з директором Товариства; 5)
пiдписувати договiр з корпоративним
секретарем
Товариства
на
умовах,
визначених наглядовою радою та у
випадку
прийняття
рiшення
про
запровадження посади корпоративного
секретаря; 6) у випадку неможливостi
виконання своїх повноважень, вчасно
призначати особу, яка буде здiйснювати
повноваження голови наглядової ради; 7)
здiйснювати
iншi
повноваження,
передбаченi Статутом та цим Положенням.
Крiм того голова Наглядової ради
зобов''язаний: 1) дiяти в iнтересах
Товариства, добросовiсно, розумно та не
перевищувати
своїх
повноважень.
Обов''язок дiяти добросовiсно i розумно
означає
необхiднiсть
проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй
посадi
за
подiбних
обставин;
2)
керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством
України,
Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства; 3)
виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами
та
наглядовою
радою
Товариства; 4) особисто брати участь у
засiданнях та ухваленнi рiшень наглядової
ради. У випадку виникнення обставин, що
перешкоджають участi у засiданнях
наглядової ради чи виконанню iнших
посадових
обов''язкiв,
термiново
повiдомити про це голову наглядової ради
iз
зазначенням
обставин;
5)
дотримуватися
всiх
встановлених
у
Товариствi правил, пов''язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну
та
iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв''язку iз
виконанням функцiй члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до
такої
iнформацiї,
а
також
не
використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; 6) своєчасно
надавати загальним зборам, наглядовiй
радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду як голова наглядової ради за
2012 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не
отримував.

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис

Казарова Ольга Василiвна
ВА 698573 13.08.1997 Артемiвським МВ УМВС
України в Донецькiй обл.
1957
Донецький державний унiверситет, економiка i
планування промисловостi
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ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": головний
бухгалтер
Головний бухгалтер Казарова Ольга Василiвна
Загальний стаж роботи 36 рокiв Головного
бухгалтера Казарова Ольга Василiвна звiльнено
28.02.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 1.081%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала
на посадi з 09.06.1997 р. Звiльнено за наказом №
27-к вiд 28.02.2013р. Чупринiну Яну Геннадiївну
(паспорт: серiя ВА номер 061088 виданий
Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
23.06.1995р.) призначено 28.02.2013р. на посаду
головного бухгалтера. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом своєї дiяльностi: - бухгалтер
Часiвоярського
виробничого
управлiння
водопровiдно-каналiзацiйного
господарства
"Мiськводоканал" з 08.07.1996 по 23.04.1999рр. ; бухгалтер ТзОВ "Гiдрозалiзобетон" з 17.05.1999 по
21.05.2009рр. ; - бухгалтер ПАТ "Завод "Часiвоярськi
автобуси" з 25.05.2009 по 28.02.2013рр. Призначено
на невизначений термiн. Призначено за наказом №
28-к вiд 28.02.2013р. Завдання та обов''язки, як
головного
бухгалтера
Забезпечує
ведення
бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення
облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської
служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв
забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних
документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для
запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i
регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi
протягом
встановленого
термiну.
Забезпечує
складання на основi даних бухгалтерського облiку
фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та
подання в установленi строки користувачам.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та
неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан,
результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв
перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у
вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими
формами та iнструкцiями. За погодженням з
власником (керiвником) пiдприємства забезпечує
перерахування податкiв та зборiв, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з iншими
кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов''язань.
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй,
рацiональним
та
ефективним
використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи
на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов''язаних
iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi,
крадiжки
i
псування
активiв
пiдприємства.
Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку
у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших
вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з
пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника)
пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики
пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової
полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з
урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних; розроблення систем i

форм внутрiшньогосподарського (управлiнського)
облiку та правил документообiгу, додаткової
системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку,
звiтностi i контролю господарських операцiй;
визначення прав працiвникiв на пiдписання
первинних та зведених облiкових документiв;
вибору оптимальної структури бухгалтерської
служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх
довiдковими матерiалами; полiпшення системи
iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв
проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
впровадження автоматизованої системи оброблення
даних бухгалтерського облiку з урахуванням
особливостей
дiяльностi
пiдприємства
чи
удосконалення дiючої; забезпечення збереження
майна, рацiонального та ефективного використання
матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв,
залучення кредитiв та їх погашення; видiлення на
окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та
включення їх показникiв до фiнансової звiтностi
пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського
облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними
посадовi завдання та обов''язки. Знайомить цих
працiвникiв
iз
нормативно-методичними
документами та iнформацiйними матерiалами, якi
стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в
чинному законодавствi. Повинен знати: закони
України; Укази Президента України, постанови,
розпорядження, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України,
Нацiонального банку України, Державної податкової
адмiнiстрацiї України з питань правових засад
регулювання господарської дiяльностi пiдприємства,
положення (стандарти) бухгалтерського облiку та
iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв
України щодо порядку ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансової звiтностi, а також
методичнi документи мiнiстерства та iнших
центральних органiв виконавчої влади щодо
галузевих особливостей застосування положень
(стандартiв)
бухгалтерського
облiку;
основи
технологiї
виробництва
продукцiї,
порядок
оформлення операцiй i органiзацiю документообiгу
за роздiлами облiку, форми та порядок розрахункiв,
порядок приймання, зарахування на баланс,
зберiгання i витрат коштiв, товарно-матерiальних та
iнших
цiнностей;
правила
проведення
iнвентаризацiй активiв та зобов''язань; економiку,
органiзацiю виробництва, працi та управлiння;
податкову справу; основи цивiльного права;
трудове, фiнансове, господарське законодавство.
Винагорода головного бухгалтера за 2012 р.
складає 90 000 грн., в натуральнiй формi
винагороди не отримувала.

Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Лисенко Марiя Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис

ВА 698350 01.08.1997 Артемiвським МВ УМВС
України в Донецькiй обл.
1958
Дмитриєвський сiльськогосподарчий
технiкум, бухгалтерський облiк
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ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси":
заступник головного бухгалтера
Голова ревiзiйної комiсiї Лисенко М.В.
Загальний стаж роботи 35 роки Попереднi
посади: ВАТ "Часiвоярський ремонтний
завод": бухгалтер, заступник головного
бухгалтера. Призначена членом ревiзiйної
комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
вiд 18.03.2011 р. (протокол № 1) у звязку з
обранням типу публiчного акцiонерного
товариства та затвердження нової редакцiї
Статуту та внутрiшнiх документiв товариства.
Призначена головою ревiзiйної комiсiї на
засiданнi ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд
11.04.2011 р.) на термiн 5 рокiв. Змiн в

персональному складi протягом року не було,
непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Голова ревiзiйної
комiсiї має повноваження та обов''язки згiдно
Статуту ПАТ. ПРАВА та ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ
РЕВIЗIЙНОЇ КОМIССIЇ Голова ревiзiйної
комiсiї має право: - перевiряти кошторису,
грошовi, бухгалтерськi й iншi документи;
наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей;
використання основних, оборотних i iнших
коштiв Товариства, його фiлiй i дочiрнiх
пiдприємств; - перевiряти наявнiсть i
правильнiсть
оформлення
документiв
системи реєстру (без права доступу до
особових рахункiв акцiонерiв i первинних
документiв щодо угод iз цiнними паперами
Товариства); - жадати вiд посадових осiб
Товариства надання їй письмових або усних
особистих пояснень iз питань, що виникають
у ходi перевiрки; - використовувати у своїй
роботi матерiали фiнансових ревiзiй; залучати
до своєї роботи
експертiв,
аудиторськi органiзацiї й фiнансовий апарат
Товариства - вчасно доводити до вiдома
Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради
результати проведених перевiрок у формi
письмових
звiтiв,
доповiдних
записок,
повiдомлень на засiданнях органiв керування
Товариства - iнформувати Загальнi збори
акцiонерiв, а в перервi мiж ними - Наглядову
рада, про всiх виявленi пiд час перевiрок
недолiках i зловживаннях посадових осiб
Товариства.
Голова
ревiзiйної
комiсiї
зобов''язана
зажадати
позачергового
скликання Загальних зборiв акцiонерiв, якщо
виникла
погроза
iстотним
iнтересам
Товариства або виявленi зловживання
посадових осiб Товариства. Голова ревiзiйної
комiсiї зобов''язана зберiгати комерцiйну
таємницю щодо дiяльностi Товариства й
вiдповiдають
за
її
розголошення.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ГОЛОВИ РЕВIЗIЙНОЇ
КОМIСIЇ Голова ревiзiйної комiсiї несе
персональну вiдповiдальнiсть за вiрогiднiсть,
повноту й об''єктивнiсть вiдомостей, що
втримуються у висновках i рiшеннях комiсiї, а
так само в iнших документах, пiдготовлених
Ревiзiйною комiсiєю. Голова ревiзiйної комiсiї
у випадку невиконання або неналежного
виконання
своїх
обов''язкiв
несе
дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого
законодавства України. Винагороду як
Голова ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк в
грошовiй i натуральнiй формi не отримувала.

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис

Член наглядової ради
Лук`янов Володимир Валентинович
ВС 239375 21.04.2000 Артемiвським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.
1966
Днiпропетровський металургiйний iнститут,
iнженер
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заступник директора ТОВ "Фiнфортмаркет"
Член наглядової ради Лукьяков Володимир
Валентинович. Загальний стаж роботи 24
роки Попереднi посади: слюсар з ремонту,
електрослюсар
4-го
розряду,
майстер,економiст, заступник директора,
комерцiйний
директор,
заступник
директора
ТОВ
"Фiнфорт-маркет".
У
теперешнiй час працює заступником
директора
ВАТ
"Часiвоярський
вогнетривкий
комбiнат"
адреса:84551,
Донецька
обл.,
Часiв
Яр,
вул.
Комсомольська, 1. Призначений членом
наглядової ради рiшенням загальних зборiв

акцiонерiв вiд 18.03.2011 р. (протокол №
1) у звязку з обранням типу публiчного
акцiонерного товариства та затвердження
нової редакцiї Статуту та внутрiшнiх
документiв
товариства.
Змiн
в
персональному складi протягом року не
було, непогашеної судимостi за корисливi
та
посадовi
злочини
немає.
Член
Наглядової ради дiє на пiдставi Статуту
ПАТ та має повноваження та обов''язки.
Член Наглядової ради зобов''язаний: дiяти
сумлiнно й щонайкраще в iнтересах
Товариства i його акцiонерiв, як великих,
так i дрiбних? вiдповiдати за дотримання
статутних документiв i положень, що
регламентують
роботу
Товариства;
вiдповiдати за дотримання прав i iнтересiв
акцiонерiв i членiв трудового колективу,
певних Законом, Уставом i внутрiшнiми
документами
Товариства;
бути
информироваными про дiяльнiсть i стан
справ у Суспiльствi, сприяти успiшнiй його
дiяльностi;
звiтувати
перед
зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть у межах своїх
повноважень; вiдповiдати за дотримання
комерцiйної таємницi щодо дiяльностi
Товариства
й
вiдповiдати
за
її
розголошення; не використовувати у своїх
власних iнтересах можливостi Товариства й
не вживати якi-небудь дiї, що суперечать
iнтересам Товариства; Член Наглядової
ради має право: одержувати iнформацiю
про
дiяльнiсть
Товариства
i
його
Правлiння; через своїх уповноважених осiб
одержувати iнформацiю про систему
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства (але не має право її
розголошувати)
заслуховувати
звiти
Правлiння й посадових осiб Товариства i
його
органiв
керування;
припиняти
повноваження Голови Правлiння й членiв
Правлiння, приймати рiшення про їхнє
вiдкликання зi складу Правлiння, уводити
до складу Правлiння нових членiв?
призначати
аудиторськi
перевiрки
й
розглядати результати їхнього проведення;
передавати частина своїх повноважень
Правлiнню на строк не бiльше одного року;
звертатися в судовi iнстанцiї з питань
захисту iнтересiв акцiонерiв i Товариства.
Член
Наглядової
ради
несе
вiдповiдальнiсть: - за виконання рiшень
Загальних зборiв акцiонерiв. - у випадку
невиконання або неналежного виконання
ними
своїх
обов''язкiв
несуть
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого
законодавства
України.
перед
Товариством
за
збитки,
заподiянi
Товариству
їхньою
винною
дiєю
(бездiяльнiстю). Винагороду як член
Наглядової ради за 2012 рiк в грошовiй i
натуральнiй формi не отримував.

Посада

Член ревiзiйної комiсiї

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

Галка Ганна Євгенiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

Освіта**

Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис

ВЕ 483288 13.03.2002 Артемiвським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.
1959
Констянтинiвська рахунковобухгалтерська школа, спецiальнiсть
бухгалерський облiк промислових
пiдприємств, квалiфiкацiя бухгалтер
0
Касир ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси".
Член ревiзiйної комiсiї Галка Г.Є
Загальний стаж роботи 35 роки Iншi
посади,якi обiймала особа протягом своєї
дiяльностi: Бухгалтер розрахункового

вiддiлу Часiвоярської мiської ради;касир
ВАТ "Часiвоярський Ремонтний завод".
Призначена членом ревiзiйної комiсiї
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.03.2011 р. (протокол № 1) у звязку з
обранням типу публiчного акцiонерного
товариства та затвердження нової
редакцiї
Статуту
та
внутрiшнiх
документiв товариства. Особа обрана на
посаду на строк: 5(п''ять)рокiв. Змiн в
персональному складi протягом року не
було,
непогашеної
судимостi
за
корисливi та посадовi злочини немає.
Член ревiзiйної комiсiї має повноваження
та обов''язки згiдно Статуту ПАТ. Члени
Ревiзiйної комiсiї мають право: 1)
отримувати
вiд
посадових
осiб
Товариства iнформацiю та документацiю,
визначену цим Статутом у визначеному
ним порядку; 2) отримувати уснi та
письмовi пояснення вiд посадових осiб
та працiвникiв Товариства щодо питань,
якi належать до компетенцiї Ревiзiйної
комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3)
оглядати примiщення, де зберiгаються
грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та
перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4)
вимагати
проведення
засiдання
Наглядової
ради
Товариства;
5)
вимагати
скликання
позачергових
Загальних зборiв Товариства, у тому
числi у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення
зловживань,
вчинених
посадовими
особами органiв Товариства; вносити
пропозицiї
до
порядку
денного
Загальних зборiв, брати участь у
загальних зборах Товариства; 6) вносити
пропозицiї щодо усунення виявлених пiд
час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв
у
фiнансово-господарськiй
дiяльностi
Товариства;
7)
у
раз
необхiдностi та у межах затвердженого
Загальними
зборами
Товариства
кошторису залучати для участi у
проведенi
перевiрок
професiйних
консультантiв,
експертiв,
аудиторiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов''язанi: 1)
проводити
плановi
та
спецiальнi
перевiрки
фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; 2) своєчасно
складати
висновки
за
пiдсумками
перевiрок; 3) доповiдати Загальним
зборам та Наглядовiй радi Товариства
про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення; 4) у
випадку
виявлення
зловживань,
вчинених
посадовими
особами
Товариства,
або загрози
суттєвим
iнтересам
Товариства
термiново
сповiстити про це Наглядову раду, не
очiкуючи закiнчення перевiрки; 5)
здiйснювати контроль за усуненням
виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i
порушень та за виконанням власних
пропозицiї щодо їх усунення; 6) бути
присутнiм на засiданнях Наглядової ради
Товариства у випадках, коли це
вимагається; 7) дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил,
пов''язаних
iз
режимом обiгу
та
збереження iнформацiї з обмеженим
доступом. Винагороду як Член ревiзiйної
комiсiї за 2012 рiк в грошовiй i
натуральнiй формi не отримувала.

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

Член ревiзiйної комiсiї
Комаровська Галина Анатолiївна
ВС 040335 26.11.1999 Артемiвським
МВ УМВС України в Донецькiй обл.
1974

Освіта**

Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис

Артемiвський технiкум залiзничного
транспорту, спецiальнiсть
бухгалтерський облiк та аудит,
квалiфiкацiя бухгалтер.
5
Бухгалтер матерiального вiддiлу ПАТ
"Завод "Часiвоярськi Автобуси".
Член ревiзiйної комiсiї Комаровська
Галина Анатолiївна Загальний стаж
роботи 20 рокiв Призначена членом
ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 р.
(протокол № 1) у звязку з обранням
типу
публiчного
акцiонерного
товариства та затвердження нової
редакцiї
Статуту
та
внутрiшнiх
документiв товариства. Особа обрана
на посаду на строк: 5(п''ять)рокiв.
Змiн в персональному складi протягом
року не було, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини
немає. Iншi посади,якi обiймала особа
протягом своєї дiяльностi: Бухгалтер
Центральної бухгалтерiї ДДЗ м.Часiв
Яр; головний бухгалтер СП "Схiд",
Бухгалтер матерiального вiддiлу ВАТ
"Часiвоярський ремонтний завод".
Член
ревiзiйної
комiсiї
має
повноваження та обов''язки згiдно
Статуту ПАТ. Члени Ревiзiйної комiсiї
мають право: 1) отримувати вiд
посадових
осiб
Товариства
iнформацiю
та
документацiю,
визначену
цим
Статутом
у
визначеному
ним
порядку;
2)
отримувати
уснi
та
письмовi
пояснення вiд посадових осiб та
працiвникiв Товариства щодо питань,
якi належать до компетенцiї Ревiзiйної
комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3)
оглядати
примiщення,
де
зберiгаються
грошовi
кошти
i
матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть; 4) вимагати
проведення
засiдання
Наглядової
ради
Товариства;
5)
вимагати
скликання позачергових Загальних
зборiв Товариства, у тому числi у разi
виникнення
загрози
суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими
особами органiв Товариства; вносити
пропозицiї
до
порядку
денного
Загальних зборiв, брати участь у
загальних зборах Товариства; 6)
вносити пропозицiї щодо усунення
виявлених
пiд
час
проведення
перевiрки порушень та недолiкiв у
фiнансово-господарськiй
дiяльностi
Товариства; 7) у раз необхiдностi та у
межах затвердженого Загальними
зборами
Товариства
кошторису
залучати для участi у проведенi
перевiрок професiйних консультантiв,
експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної
комiсiї зобов''язанi: 1) проводити
плановi та спецiальнi перевiрки
фiнансово-господарської
дiяльностi
Товариства; 2) своєчасно складати
висновки за пiдсумками перевiрок; 3)
доповiдати Загальним зборам та
Наглядовiй радi Товариства про
результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення; 4) у
випадку
виявлення
зловживань,
вчинених
посадовими
особами
Товариства, або загрози суттєвим
iнтересам
Товариства
термiново
сповiстити про це Наглядову раду, не
очiкуючи закiнчення перевiрки; 5)
здiйснювати контроль за усуненням
виявлених пiд час перевiрок недолiкiв
i порушень та за виконанням власних

пропозицiї щодо їх усунення; 6) бути
присутнiм на засiданнях Наглядової
ради Товариства у випадках, коли це
вимагається; 7) дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил,
пов''язаних iз режимом обiгу та
збереження iнформацiї з обмеженим
доступом.
Винагороду
як
Член
ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк в
грошовiй i 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.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані
фізичної особи
Прізвище, ім'я,
(серія, номер,
по батькові
дата видачі,
Дата
Кількість
Від загальної
фізичної особи
орган, який
внесення до
акцій
кількості акцій (у
або повне
видав)* або
реєстру
(штук)
відсотках)
найменування
ідентифікаційний
юридичної особи
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

1

2

Директо
р

Полосухiн
Володивир
Iванович

3

4

ВА 061462
06.01.1999
09.12.1995
Артемiвським
МВУМВС України в
Донецькiй обл.

3936256

6

прості
іменні

7

44.34714344557 3936256

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВВ 205152
06.01.1999
Полосухiн
05.01.1998
Алексiй
Краматорським
Володимирович МВУМВС України в
Донецькiй обл.

880022

9.91461476826

880022

0

0

0

Головни
й
бухгалте
р

ВА 698573
06.01.1999
13.08.1997
Казарова Ольга
Артемiвським МВ
Василiвна
УМВС України в
Донецькiй обл.

95960

1.08111664613

95960

0

0

0

Член
наглядо
вої ради

ВС 194755
25.02.2000
Доценко Андрiй
Артемiвським МВ
Олексiйович
УМВС України в
Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

715000

8.05542311363

715000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880022

9.91461476826

880022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Голова
ревiзiйн
ої комiсiї

Лисенко Марiя
Василiвна

Голова
наглядо
вої ради

Член
наглядо
вої ради

Член
наглядо
вої ради

Член
наглядо
вої ради
Член

ВА 698350
01.08.1997
Артемiвським МВ
УМВС України в
Донецькiй обл.

5

Кількість за видами акцій

ВС 239375
01.02.2006
Лук`янов
21.04.2000
Володимир
Артемiвським
Валентинович МВУМВС України в
Донецькiй обл.
Ткаченко
Александр
Васильович

ВЕ 483718
22.02.2002
Артемiвським
МВУМВС України в
Донецькiй обл.

ВС 366014
06.01.1999
Полосухiн
01.08.2001
Олександр
Артемiвським МВ
Володимирович УМВС України в
Донецькiй обл.
Галка Ганна

ВЕ 483288

ревiзiйн
ої комiсiї

Євгенiївна

13.03.2022
Артемiвським МВ
УМВС України в
Донецькiй обл.

Член
ревiзiйн
ої комiсiї

Комаровська
Галина
Анатолiївна

ВС 040335
26.11.1999
Артемiвським МВ
УМВС України в
Донецькiй обл.

0

Усього 650726
0

0

0

73.31291274185 6507260

0

0

0

0

0

0

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменува
ння
юридичної
особи

Дата
Кількість
Від загальної
Ідентифікаційний
Місцезнаходження внесення до акцій кількості акцій (у
код за ЄДРПОУ
реєстру
(штук)
відсотках)

ТОВ
"ФIНФОРТ"

23604396

прості
іменні

83003 14000 д/н
м. Донецьк вул. 01.01.2005 1141700 12.862764431938 1141700
Овнатаняна, 4

Прізвище, ім'я,
Серія, номер, дата видачі паспорта,
по батькові
найменування органу, який видав
фізичної
паспорт**
особи*
Полосухiн
Володимир
Iванович

Кількість за видами акцій

ВА 061462 09.12.1995 Артемiвським
МВ УМВС

Дата
внесенн
я до
реєстру

Кількість
Від загальної
акцій кількості акцій (у
(штук)
відсотках)

06.01.19
99

3936256 44.34714344557 3936256

Усього

50779
56

прості на привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

57.209907877505 5077956

прості на привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

0

0

0

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

06.04.2012

Кворум зборів**

86.22

Опис

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були
запропонованi Наглядовою радою Товариства. Порядок
денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження
регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.
Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора
про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства
за 2011 р. 3. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк,
прийняття рiшення за результатами Звiту Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2011 р. 4. Прийняття рiшення за результатами
розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011р. 5.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. 6.
Затвердження порядку розподiлу прибутку. ПО ПИТАННЯМ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ГОЛОСУВАЛИ ТА ВИРIШИЛИ: 1. По
першому питанню порядку денного рiшення прийняте
бiльшiстю голосiв: обрали робочi органи та затвердили
регламент роботи загальних зборiв. 2. За другим питанням
порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв:
затвердити звiт директора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ за 2011 рiк. 3. За третiм питанням
порядку рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: висновки
ревiзiйної комiссiї за 2011 рiк - ЗАТВЕРДИТИ. 4. За четвертим
питанням порядку рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: визнати
роботу Наглядової ради Товариства у 2011 р. задовiльною. 5.
За п'ятим питанням порядку денного рiшення прийняте
бiльшiстю голосiв: затвердити результати дiяльностi та

фiнансову звiтнiсть ПАТ за 2011 рiк. 6. За шостим питанням
порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: порядок
розподiлу прибутку за 2011 рiк - ЗАТВЕРДИТИ.

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

ТОВ "Аудиторська фiрма "Апогей"
Товариство
відповідальністю

м. Донецьк
1272
Аудиторська палата України
26.01.2001
0(62) 381-37-95

Факс

0(62) 381-37-95

Опис

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

Аудиторськi послуги
Надання аудиторських послуг емiтенту

ПрАТ
"Всеукраiнський
цiнних паперiв"

депозитарiй

Приватне акціонерне товариство
35917889
м. Київ
серiя АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009

Міжміський код та телефон

(44) 585-42-40

Факс

(44) 585-42-40

Вид діяльності

обмеженою

24065168

Міжміський код та телефон

Вид діяльності

з

Депозитарна дiяльнiсть
цiнних паперiв

депозитарiю

Опис

Здiйснення професiйной депозiтарной
дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.
Згiдно
рiшення
загальних
зборiв
акцiонерiв вiд 22.04.2010 р. у звязку з
прийняттям та затвердженням рiшення
про переведення випуску iменних акцiй
з документарної форми iснування у
бездокументарну
форму
iснування
укладений договiр про обслуговування
емiсiї цiнних паперiв № Е1095/10 вiд
18.06.2010 р.

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

ПАТ "Перший український мiжнародний
банк"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Публічне акціонерне товариство
14282829
м. Донецьк
серiя АВ № 493255
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.10.2009

Міжміський код та телефон

(62) 332-73-37

Факс

(62) 332-35-61

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв

Опис

Здiйснення професiйной депозитарної
дiяльнiстi зберiгача цiнних паперiв.
Згiдно
рiшення
загальних
зборiв
акцiонерiв вiд 22.04.2010 р. у звязку з
прийняттям та затвердженням рiшення
про переведення випуску iменних акцiй
з документарної форми iснування у
бездокументарну
форму
iснування
укладений
договiр
про
вiдкриття
рахункiв цiнних паперiв власникам
цiнних паперiв № 16/Е вiд 27.04.2010 р.

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

ПАТ Страхова компанiя Унiверсальна

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20113829

Місцезнаходження

м. Київ

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АГ №569709
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2011

Міжміський код та телефон

+380 (44) 281 61 50

Факс

+380 (44) 281 61 55
Iншi види
життя.

Вид діяльності

страхування.

Страхування

СК Унiверсальна надає послуги за 42
видами страхування, у тому числi:
обов''язкове
страхування
вiдповiдальностi водiїв перед iншими
учасниками
руху,
страхування
вiдповiдальностi
власника
транспортного засобу за шкоду та iншi.
Для ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси"
надає послуги страхування цивiльноправової
вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв згiдно
договорiв № 5112/250/030353 вiд
16.07.2012р., № 5112/250/030261 вiд
10.05.2012 р., № 5112/250/030262 вiд
09.04.2012 р.

Опис

Інформація про випуски акцій
Дата
реєстра
ції
випуску

Номер
Найменування
свідоцтва
Міжнародний
органу, що
про
ідентифікаційний
зареєстрував
реєстрацію
номер
випуск
випуску

1

2

28.05.20
10

3

Донецьке
47/05/1/10 теруправління
ДКЦПіФР

Опис

4

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

5

6

Акція проста
Бездокументарні
UA 4000069793 бездокументарна
іменні
іменна

Загальна
Частка у
Номінальна Кількість
номінальна статутному
вартість
акцій
вартість
капіталі (у
акцій (грн.) (штук)
(грн.)
відсотках)
7

8

9

10

0.25

8876008

2219002

100

Акції ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" в біржових лістінгах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не
обертаються. Наміру виходу на біржові торги немає. Свідоцтво № 6/05/1/99 від 06.01.1999 р. втратило чинність.

Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Iсторiя ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" багата й рiзноманiтна. З моменту свого створення в 1958 роцi й по теперiшнiй час доля
пiдприємства нерозривно пов'язана з експлуатацiєю, ремонтом, а також виготовленням автотранспортних засобiв. Тому колектив, що там
працює, має досить багатий досвiд у цiй областi. У рiзнi роки доводилося зiштовхуватися з капiтальними ремонтами автомобiлiв ГАЗ, ЗИЛ,
виготовляти спецiальнi транспортнi засоби на шасi автомобiлiв УАЗ . Одними з перших в Українi був освоєний випуск вахтових автомобiлiв

для експлуатацiї в рiзних областях народного господарства. Iнакше кажучи, завод завжди намагався орiєнтувати своє виробництво на
потребi, якi були актуальними для держави. Незважаючи на ту кризу, що була в автомобiлебудуванны України в пострадянський час, ПАТ
"Завод "Часiвоярськi Автобуси" зберiг своє виробництво й бiльше того збiльшив обсяги й розширила номенклатуру випускаємоъ продукцiї.
Сьогоднi завод являє собою колектив, що здатний впроваджувати новi конструктивнi розробки, застосовувати сучаснi матерiали й
технологiчнi процеси. Слiд зазначити, що ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" є саме автозаводом, що вiдрiзняється вiд автоскладального
пiдприємства наявнiстю таких видiв робiт - ковальсько-пресового, зварювального, фарбувального, складального. Потужностi заводу
дозволяють випускати до 2000 автобусiв на рiк. Одним з напрямiв в перiод 1993-1998 рокiв було переобладнання легкових автомобiлiв i
виготовлення спецiальних транспортних засобiв для служби мiськгаза, швидкої допомоги i рятувальникiв, а саме: " Установка жорсткого даху
на УАЗ-31512; " Виготовлення лiмузинiв на базi ГАЗ-3102; " Автомобiль швидкої допомоги; " Автомобiль аварiйної газової служби. Починаючи
з 1995 року основною продукцiєю заводу було виготовлення автобусiв малого класу категорiї М2, якi виконанi на шасi ГАЗ 33021 "Газель".
Такими моделями є - мiкроавтобус СПВ 33021.01-15 мiсткiстю 13 пасажирiв i СПВ 33021.01-16 мiсткiстю 13 пасажирiв з мiсцями для сидiння i
допускається перевезення 3 стоячих пасажирiв. При проектуваннi стояло завдання створити кузов автобуса нової, оригiнальної конструкцiї,
що вiдповiдає вимогам бiльшостi споживачiв, - мiцнiсть, зручнiсть для пасажирiв, безпека, вiдповiднiсть нормативним вимогам України i
конкурентна цiна. Так в 1995 роцi вперше в Українi був створений автобус СПВ-33021. 01-15 на 13+1(водiй) посадочне мiсце. Кузов є
зварною конструкцiєю з прямокутних труб, обшитою зовнi сталевим листом i стеклопластиковыми деталями. Зсередини кузов складається з
внутрiшньої обшивки АБС пластиковими листами, сидiннями з пiнополiуретанових подушок, покриття пiдлоги з автолина. Автобус СПВ
33021.01-15 має ряд оригiнальних вiдмiтних ознак, якi не зустрiнеш нi в однiй з iснуючих моделях ГАЗ. Велике за площею остеклiння салону i
висота в проходi (1,77 м) створюють додатковi зручностi пасажирам. Вживання стеклопластиковых вузлiв i елементiв обшивки. Iз
стеклопластиковых композицiй виконанi задня i передня частина даху, заднiй бампер зi вбудованими заднiми лiхтарями, бiчнi накладки
колiсних арок. Слiд зазначити так само властивий автобусним конструкцiям каркасний принцип побудови кузова. Автобус СПВ 33021.01-15
забезпечує наступнi переваги: можливiсть виготовити автобус, повнiстю вiдповiдний Правилам 52 i ГОСТ 28345-89 (вимоги до конструкцiї
мiкроавтобусiв); забезпечити високий рiвень пасивної безпеки; "мiцний" кузов, що важливе в тяжких мiських умовах експлуатацiї;
можливiсть оперативно вносити змiни до конструкцiї; контроль пiдготовки i забарвлення кузова. У серпнi 2002 року освоєний випуск нової
моделi СПВ 33021.01-16, яка вiд попередньої "п'ятнадцятої" моделi вiдрiзняється просторiшим кузовом, збiльшеною висотою усерединi
салону (1,91м). Така конструкцiя кузова дозволяє перевозити окрiм тринадцяти сидячих пасажирiв ще i 3 пасажири, якi стоять (всього
шiстнадцять). Над основними бiчними вiкнами додатково встановленi розсувнi вiкна, якi полiпшили вентиляцiю салону. Зручнiшим стало
планування розташування сидiнь в салонi. У 2003 роцi завод отримав дозвiл на подовження шасi, i в тому ж роцi з ворiт заводу виїхав
перший дослiдний екземпляр автобуса СПВ-17 РУТА. Слiд зазначити, що з 2003 року пiд зареєстрованою торгiвельною маркою РУТА стала
випускатися вся продукцiя заводу, у тому числi i розроблена ранiше модель СПВ-16. Перший дослiдний варiант автобуса РУТА СПВ-17 мав
кузов, аналогiчний попереднiй моделi подовжений на одну вiконну секцiю. В той же час, в 2003 роцi з'явився вантажний фургон РУТА 15,5,
конструктивною особливiстю цього автомобiля було вживання бiчних панелей, тих, що мають мiнiмальний прогин, що дозволяло
найрацiональнiше заповнювати об'єм усерединi кузова. Такий же кузов вирiшили використовувати i на серiйних машинах РУТА СПВ-17.
Незабаром випуск попередньої моделi РУТА СПВ-16 був припинений, i ВАТ "Часово-ярський ремонтний завод" став виготовляти
мiкроавтобуси лише з кузовами нового типа. За подальшi чотири роки була створена цiла гамма рiзних моделей автобусiв РУТА з подiбними
кузовами, як на подовженому так i на звичайному шасi. Умовно цi машини можна назвати автобусами РУТА другого поколiння. Окрiм
оригiнальних бiчних панелей кузова були також вклеєнi стекла. 2003 рiк був важливий в - технологiчному планi, за цей рiк сталося багато
змiн - почато використання клею-герметика для монтажу стеклопластиковых елементiв кузова, почато використання системи забарвлення
для комерцiйного транспорту Sikkens Autocoat BT, ведуться роботи по оптимiзацiї каркаса кузова, зниженню трудовитрат при виробництвi.
Першi автобуси РУТА СПВ-17, що випускаються, мали невеликi вiкна, дахи, що значно не досягали по висотi рiвня. Мiж останнiм вiкном i
задньою стiнкою кузова залишалася стiйка кузова. В серединi 2005 року було прийнято рiшення про вживання великих панорамних стекол.
Iншою вiдмiтною особливiстю автобусiв РУТА СПВ-17 є пасажирськi крiсла з обивкою з мiцного кожзаменителя. В 2005 року на заводi
прийняли рiшення про розширення модельного ряду автобусiв, що випускалися. Так з'явилася модель РУТА А0 480. По кузову вона
унiфiкована iз СПВ-17 зразка 2004 роки i вiдрiзняється лише зменшеною довжиною. Але покупцi вiддали перевагу бiльш мiстким СПВ-17,
тому число випущених "чотириста восьмидесятих" (так їх називали на заводi) залишилося досить скромним. РУТА А0 480 випускалася на
шасi з карбюраторним двигуном ЗМЗ-406, А0 481 - на шасi з iнжекторним двигуном ЗМЗ-40522. Цiкаво, що автобуси продовжували
випускатися з низькими вiкнами, запозиченими в раннiх СПВ-17, хоча всi мiкроавтобуси з довгою базою випускалися вже з високими
вiконними отворами. В кiнцi 2005 року виробництво короткобазных автобусiв зупинене зважаючи на вiдсутнiсть попиту. На початку 2006
року на базi автобуса СПВ-17 було розроблено нове сiмейство РУТА А0 482/А0 483 вiдмiтною особливiстю якого є збiльшена повна маса, що
надало можливiсть перевозити 19 пасажирiв якi сидять i 3 якi стоять. Пiсля проходження сертифiкацiйних випробувань був виданий
сертифiкат вiдповiдностi на даний автобус, i початий серiйний випуск. При цьому сталися деякi змiни в конструкцiї автобуса - його довжина
була збiльшена на 200 мм, замiсть бiчної кузовної стiйки в заднiй частинi кузова з'явилося п'яте вузьке вiкно, а в салонi стали встановлювати
iндивiдуальнi сидiння нового типу з велюровою обивкою. У зв'язку з початком випуску iнжекторних двигунiв ЗМЗ-405 i їх установкою на
базовому шасi "Газелi", завод отримав сертифiкат на випуск автобуса А-0483 з автоматичними дверима. У зв'язку побажаннями перевiзникiв
ефективнiше використовувати площу салону а також створити зручнiсть при оплатi проїзду пасажирами водiєвi (кондуктор в автобусах не
передбачений) в 2006 роцi була розроблена нова модифiкацiя автобусiв РУТА, в якої кабiна водiя є єдиним примiщенням з пасажирським
салоном i вiдокремлена вiд нього лише неповною перегородкою за крiслом водiя. При цьому якщо на iнших моделях кузов вмонтовується на
шасi з готовою кабiною вiд "Газелi", то тут кабiна є частиною оригiнального кузова, з кузовних панелей "Газелi" використанi лише капот i
крила. Iншою вiдмiннiстю нової моделi стало розташування дверей аварiйного виходу по правiй сторонi кузова, що дозволило пiдвищити
безпеку перевезень i збiльшити жорсткiсть кузова. Першi зразки нового автобуса, який отримав iндекс А0 484, з'явилися на дорогах України
влiтку 2006 рокiв. З лютого 2007 року автобуси А0 484 стали випускатися також з автоматичними дверима. Згiдно нової заводської
модифiкацiї вони отримали iндекс РУТА 18, де цифра означає кiлькiсть мiсць в салонi згiдно сертифiкату на транспортний засiб (16 посадочних, 2 - мiсця стоячи). За винятком можливостi установки автоматичних дверей салону цей автобуса нiчим не вiдрiзнявся вiд А0 484.
Виробництво автобуса РУТА 19 почалося восени 2007 рокiв. Вiд моделi РУТА 18 вiн вiдрiзняється наявнiстю других автоматичних дверей в
задньому свесе замiсть аварiйної. Кузов автобуса був подовжений, що дозволило розмiстити 19 посадочних мiсць. Протягом 2007 року був
також налагоджений випуск автобусiв РУТА 20 з пневматичними дверима салону i мiжмiською версiєю. Остання вiдрiзняється вiд стандартної
машини наявнiстю багажного вiддiлення в заднiй частинi кузова. Заднiй ряд сидiнь розташований на невеликому подiумi над багажним
вiддiленням. Мiжмiськi автобуси РУТА 20 як правило оснащуються сидiннями з високою спинкою i розпашними дверима салону. Подальшим
розвитком лiнiйки моделей РУТА 20 i РУТА 19 став випуск в кiнцi 2008 року моделей РУТА 22 i РУТА 25 iз збiльшеною мiсткiстю: РУТА 22 - 19
пасажирiв сидять i 3 стоять, РУТА 25 - 19 пасажирiв сидять i 6 стоять. Так само враховуючи побажання замовникiв було проведено змiну
переднiй частинi автобуса РУТА 25 (зменшено лобове скло, змiненi переднi крила). Технологiя збiрки отримала важливий етап - панелi
зовнiшньої обшивки даху вмонтовуються на клейове з'єднання. У лютому 2008 року ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" почав серiйне
виробництво моделей РУТА 43 i РУТА 44 на шасi ГАЗ-33104 "Валдай". Так само особливостями конструкцiї моделей автобусiв РУТА, що
випускаються сьогоднi, є: Монтаж всiх панелей зовнiшньої обшивки (стеклопластиковых масок, металевих або композитних панелей) на
клейове з'єднання; Використання технологiї забарвлення "мокрий по мокрому" (без промiжного шлiфування грунту); Пiдхiд до побудови
конструкцiї кузова з матерiалiв непiддатливих корозiї.
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
Директор ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" одноособово керує публiчним акцiонерним товариством. Йому пiдпорядкованi головний
бухгалтер, юрисконсульт, вiддiл кадрiв, головний iнженер, директор з виробництва. Головному бухгалтеру пiдпорядкована бухгалтерiя.
Головному iнженеру пiдпорядкованi: вiддiл матерiально-технiчного постачання, вiддiл охорони працi, група пiдготовки виробництва,
структурнi пiдроздiли цеху, iнженер з якостi. Директору з виробництва пiдпорядкованi: структурнi пiдроздiли цеху, iнженер з якостi,
конструкторсько-технологiчна група. Товартство має дочiрнє пiдприємство "Ваш магазин № 16", яке розташоване за адресою: м. Часiв Яр,

вул. Зелена, буд. 1. Це ДП було створене для задовiлення потреб працiвникiв у продуктах харчування. Змiн в органiзацiйнiй структурi у
порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом немає.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)
Затверджую: Директор ________________ Полосухiн В.I. ПОЛОЖЕННЯ Про облiкову полiтику ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" Вводиться
з "01" сiчня 2012 р. Змiст Роздiл 1. Основна iнформацiя про Товариство Роздiл 2. Загальнi положення. Роздiл 3. Сфера застосування. Роздiл 4.
Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариства Роздiл 5. Перше застосування МСБО / МСФЗ. Роздiл 6. Критерiї визнання елементiв
фiнансової звiтностi. Роздiл 7. Основнi засоби. Роздiл 8. Нематерiальнi активи. Роздiл 9. Оренда. Роздiл 10. Фiнансовi iнвестицiї. Роздiл 11.
Знецiнення активiв. Роздiл 12. Витрати за позиками. Роздiл 13. Запаси. Роздiл 14. Дебiторська заборгованiсть. Роздiл 15. Грошовi кошти та їх
еквiваленти. Роздiл 16. Iноземна валюта. Роздiл 17. Зобов'язання i резерви. Роздiл 18. Винагорода працiвникiв. Роздiл 19. Визнання доходiв i
витрат. Роздiл 20. Витрати з податку на прибуток. Роздiл 21. Власний капiтал. Роздiл 22. Сегменти. Роздiл 23. Пов'язанi особи. Роздiл 24.
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту. Роздiл 25. Форми фiнансової звiтностi. Роздiл 1. Основна iнформацiя про Товариство Повна назва
пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Часiвоярськi автобуси" Iдентифiкацiйний код пiдприємства 01350251 Юридична адреса
84551, Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1 Керiвник Полосухiн Володимир Iванович Дата реєстрацiї 05.05.1997 Орган реєстрацiї
Виконавчий комiтет Артемiвської мiської ради Органiзацiйно-правова форма пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство Дата початку
функцiонування 05.05.1997 Чисельнiсть, чол. 156 Види дiяльностi Виробництво автотранспортних засобiв Технiчне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобiв Система оподаткування (перелiчити податки, що сплачуються) Загальна: податок на прибуток, податок на додану
вартiсть та iншi Орган Державної податкової служби, у якому пiдприємство зареєстроване як платник податкiв ДПI у м. Артемiвську
Донецької областi Дата останньої перевiрки органами Державної податкової служби та перевiрений перiод немає Частка iноземних iнвесторiв
у статутному капiталi немає Наявнiсть структурних пiдроздiлiв, фiлiалiв тощо з зазначенням їх фактичних адрес немає Пiдроздiли, якi
здiйснюють ведення бухгалтерського облiку (кiлькiсть, найменування, чисельнiсть працiвникiв) Бухгалтерiя, 9 осiб Наявнiсть пiдроздiлу
(служби) внутрiшнього контролю, його структура, чисельнiсть працiвникiв немає Наявнiсть одержаних кредитiв iз зазначенням виду
(довготермiновi, короткотермiновi) та валюти одержання (нацiональна, iноземна) немає Лiцензiї та iншi дозволи, пов'язанi з роботою
пiдприємства: немає Роздiл 2.Загальнi положення. 2.1. Це Положення "Про облiкову полiтику ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" (далi Товариство) розроблено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi / бухгалтерського облiку (МСФЗ / МСБО). 2.2. У
вiдповiдностi до МСБО 8, облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом
господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. 2.3. Загальними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1 є: o принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони
здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони
вiдносяться); o безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишається
чинним в досяжному майбутньому). 2.4. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними характеристиками,
визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1: o зрозумiлiсть; o доречнiсть (суттєвiсть); o достовiрнiсть (правдиве
уявлення, переважання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); o порiвняннiсть. 2.5. При виборi i застосуваннi облiкових
полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених
Радою з МСФЗ. За вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Товариства самостiйно розробляє облiкову полiтику та
забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним
характеристикам та iншим вимог МСФЗ. 2.6. Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ,
затверджується наказом голови правлiння Товариства та застосовується з 1 сiчня 2012 року. 2.7. Облiковi полiтики послiдовно
застосовуються до аналогiчних статей, за винятком випадкiв, коли Стандарт або Iнтерпретацiя вимагає / дозволяє проводити категоризацiю
статей. Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: o змiна облiкової полiтики вимагається стандартом МСФЗ або
iнтерпретацiєю; або o змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш надiйна i доречна
iнформацiя. 2.8. У разi опублiкування нового стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюються вiдповiдно до його перехiдними
положеннями. Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна
застосовується перспективно. 2.9. Змiни, що вносяться до тексту Положення про облiкову полiтику Товариства, затверджуються директором.
2.10. Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики покладається на директора Товариства. Роздiл 3. Сфера застосування. 3.1. Дане
Положення розроблено з метою складання фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО / МСФЗ. 3.2. Для цiлей складання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до українських П(С)БО використовується Наказ про облiкову полiтику ПРИКАЗ № 10 вiд 28.01.2009 р. 3.3. Для складання
звiтiв вiдповiдно до податкового законодавства України Товариство користується фiнансовою звiтнiстю складеною згiдно українських П (С)
БО. 3.4. Цим Положенням повиннi керуватися всi особи, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшенням питань, що регламентуються облiковою
полiтикою: o керiвництво Товариства; o керiвники структурних пiдроздiлiв, вiдповiдальнi за органiзацiю i стан облiку у ввiрених їм
пiдроздiлах; o працiвники служб та вiддiлiв, що вiдповiдають за своєчасну розробку, перегляд, доведення нормативно-довiдкової iнформацiї
до пiдроздiлiв - виконавцiв; o працiвники всiх служб i пiдроздiлiв, що вiдповiдають за своєчасне уявлення первинних документiв у
бухгалтерiю; o працiвники бухгалтерiї, якi вiдповiдають за своєчасне i якiсне виконання всiх видiв облiкових робiт та складання достовiрної
звiтностi всiх видiв; o iншi працiвники. Роздiл 4. Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариства 4.1. Ведення бухгалтерського облiку та
контролю покладається на бухгалтерiю Товариства, очолювану головним бухгалтером. У своїй роботi головний бухгалтер та спiвробiтники
бухгалтерiї керуються Положенням про бухгалтерiю та затвердженими посадовими iнструкцiями, визначальними подiл обов'язкiв i
встановлюють ступiнь вiдповiдальностi кожного спiвробiтника. 4.2. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iншими нормативними актами, що
регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 4.3. Форма ведення бухгалтерського облiку передбачає використання комп'ютерної
програми "Буран". 4.4. Правила та порядок органiзацiї документообiгу, графiк документообiгу, технологiя обробки первинних облiкових
документiв регламентуються Графiком документообiгу, в тому числi: o порядок створення первинних документiв; o порядок перевiрки
первинних документiв; o порядок i термiни їх передачi для вiдображення в бухгалтерському облiку; o порядок передачi документiв до архiву.
4.5. В Товариствi використовуються унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. При
оформленнi фiнансово-господарських операцiй, по яких не передбаченi унiфiкованi форми, застосовуються самостiйно розробленi форми
первинних облiкових документiв, у тому числi включенi в Графiк документообiгу, якi включають в себе обов'язковi реквiзити, встановленi
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть". 4.6. Право проведення господарських операцiй i пiдпису первинних
облiкових документiв мають особи, список яких встановлюється внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Данi особи несуть
всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та Статуту Товариства, у вiдповiдностi з
посадовими iнструкцiями. 4.7. Право отримувати та видавати товарно-матерiальнi цiнностi дозволяється особам, список яких, затверджується
внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Данi особи несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй
чинному законодавству та Статуту Товариства, у вiдповiдностi з посадовими iнструкцiями 4.8. Ведення бухгалтерського облiку в Товариства
здiйснюється за єдиним робочим планом рахункiв, розробленим на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999г. № 291
з змiнами та доповненнями. 4.9. Порядок органiзацiї та проведення iнвентаризацiї майна та зобов'язань Товариства визначено Положенням
про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженому директором Товариства. 4.10. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ
складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталi, господарськi операцiї та результати дiяльностi Товариства за даними
бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Роздiл 5.
Перше застосування МСБО / МСФЗ. 5.1. Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдна МСФЗ (перший рiчний комплект фiнансової
звiтностi, щодо пiдготовки якого робиться чiтка заява про повноту дотримання МСФЗ) складається за 2012 р. 5.2. Подання та розкриття

iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. Порiвняльна iнформацiя представлена у вiдношеннi одного попереднього перiоду - 2011 рiк. У
примiтках до фiнансової звiтностi розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей та їх оцiнок, якi потрiбнi були для
приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. 5.3. Оцiнки щодо вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012 р., а також сум, що стосуються всiх
iнших перiодiв, поданих у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ, провадяться вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. o Визнанню пiдлягають усi
активи та зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ. o Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до
МСФЗ за собiвартiстю, справедливою або за дисконтованою вартiстю. 5.4. Товариство використовує вимогу МСФЗ 1 про ретроспективне
застосування всiх стандартiв, дiючих на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше, за один звiтний перiод, у зв'язку з тим,
що не представляється можливим перерахунок бiльш ранньої iнформацiї. 5.5. Для розумiння всiх iстотних коригувань Балансу i Звiту про
прибутки i збитки, Товариство представляє узгодження статей власного капiталу згiдно з МСФЗ та ранiше застосованих правил облiку
П(С)БО на: o дату переходу 1 сiчня 2012 р.; o узгодження прибутку / збитку, показаного у вiдповiдностi з ранiше застосованими П(С)БО та
згiдно МСФЗ в звiтi про прибутки i збитки за останнiй перiод, коли застосовувались П(С)БО. В узгодженнi розмежовується змiни у зв'язку з
переходом на нову облiкову полiтику i виправлення помилок. 5.6. У примiтках до фiнансової звiтностi Товариство розкриває, як перехiд на
МСФЗ вплинув на її фiнансову позицiю, фiнансовий результат та потоки грошових коштiв, якi вiдображаються у звiтностi. Роздiл 6. Критерiї
визнання елементiв фiнансової звiтностi. 6.1. Активи - це ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких
Товариство очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому. 6.2. Зобов'язання - поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в
результатi подiй минулих перiодiв, врегулювання якої призведе до вибуття iз Товариства ресурсiв, котрi втiлюють у собi майбутнi економiчнi
вигоди. 6.3. Власний капiтал - це залишкова частка активiв Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань. 6.4. Дохiд - прирiст економiчних
вигод протягом звiтного перiоду, у формi збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не
пов'язаного з внесками власникiв. 6.5. Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi вiдтоку
активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).
6.6. Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: - Вiдповiдає визначенню одного з елементiв; та - Вiдповiдає критерiям
визнання. 6.7. Критерiї визнання: Iснує ймовiрнiсть отримання або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, який
вiдповiдає визначенню елементу; Об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути достовiрно оцiнена. 6.8. До спецiального розпорядження
керiвника Товариства вважати всi активи, якi перебувають у власностi Товариства, контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi
первинної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання. 6.9. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в
основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигод у разi їх реалiзацiї третiм особам. 6.10. Об'єкти, якi не визнаються
активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника Товариства. 6.11. Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової
звiтностi, якщо iнше не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). 6.12. Для складання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв та витрат на основi принципу обачностi. Роздiл 7. Основнi
засоби 7.1. Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi
засоби". 7.2. Для визначення основних засобiв використовується вартiсна ознака у сумi 2500,00 грн. Передача (введення в експлуатацiю)
таких матерiальних цiнностей для господарської дiяльностi Товариства, чи передача їх Товариства на пiдставi договору оренди, лiзингу чи
подiбного роду угод здiйснюється на пiдставi актiв введення в експлуатацiю або актiв внутрiшньої (зовнiшньої) передачi цiнностей. 7.3.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. 7.4. Готовi до
експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу
придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 7.5. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе
вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 7.6. Виготовленi власними силами об'єкти
основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть
порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 7.7. Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв,
яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на
його вибуття. У разi якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна по сумах,
лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 7.8. Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається
комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвництвом Товариства. Строк корисного використання основних засобiв
переглядається щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. 7.9.Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в
лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв). 7.10. Нарахування амортизацiї по об'єктах
основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї
основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. Усi основнi засоби амортизуються згiдно зi статею 145
"Податкового кодексу України". 7.11. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду
в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв
складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi
складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. 7.12. Вiдповiдно до законодавства України
земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдбивається. У подальшому, в разi
придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 7.13. На дату звiтностi використовувати для оцiнки
основних засобiв модель собiвартостi. У подальшому основнi засоби оцiнюються за його собiвартiстю з вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення корисностi. 7.14. У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби
за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 7.15.Основнi засоби, призначенi для продажу, та
вiдповiдають критерiям визнання облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5. Раздел.8. Нематерiальнi активи 8.1. Нематерiальнi активи Товариства
враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" 8.2. Нематерiальними активами визнаються
контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i
використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних
цiлях або передачi в оренду iншим особам. 8.3. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: o патенти; o авторськi
права (в т.ч. на програмне забезпечення); o лiцензiї; o торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. Програмне забезпечення, яке є
невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, враховується в складi цих об'єктiв. 8.4.Нематерiальние активи
оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних
активiв до експлуатацiї. 8.5. Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається зi всiх витрат на створення,
виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод їх
виникнення. 8.6. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: o iснує ймовiрнiсть того,
що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень
ефективностi; o цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. 8.7. Якщо наступнi витрати на нематерiальний
актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 8.8. Нематерiальнi активи
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї
починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 8.9. Очiкуваний строк корисного використання
нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником Товариства, виходячи з: o
очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або iнших факторiв; o строкiв використання
подiбних активiв, затвердженого керiвництвом Товариства. 8.10. На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю собiвартостi з
урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Роздiл 9. Оренда. 9.1. Оренда
класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю
активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна
оренда. 9.2.Актiви, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою з вартостi або
справедливої вартостi або дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається
в баланс як зобов'язання з фiнансової оренди, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 9.3. Фiнансовi витрати,
визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток визначається за встановленим орендодавцем у договорi оренди
або як ставка можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом вiдповiдного перiоду
оренди. 9.4. Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-тимчасовiй основi
протягом вiдповiдного перiоду оренди. 9.5. У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд
орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. Роздiл 10.Фiнансовие iнвестицiї. 10.1.

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: o
призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi для продажу; o iнвестицiї в асоцiйованi Товариства. 10.2. Iнвестицiї, призначенi
для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. 10.3. Iнвестицiї, мають фiксований
термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну
погашення, облiковуються за собiвартiстю. 10.4. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її
змiн на власний капiтал. 10.5. Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства враховуються за пайовим методом. Роздiл 11. Знецiнення активiв 11.1.
Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. 11.2.
На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу
протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в
технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або
очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного
вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi змiни способу використання
активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 11.3.
При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування
активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж та вартостi використання. Якщо сума
очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення корисностi у звiтi про фiнансовi
результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. 11.4. Специфiка дiяльностi Товариства
передбачає враховувати всi пiдприємство як одиницю, яка генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак
знецiнення Одиницi в цiлому у звiтностi не вiдображається. Роздiл 12. Витрати за позиками. 12.1. Товариство для складання фiнансової
звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. 12.2. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у
зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi
результати, крiм квалiфiкованих активiв. 12.3. До квалiфiкованих активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi.
Роздiл 13. Запаси 13.1. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 13.2. Запаси враховуються по
однорiдних групах: o основнi (технологiчнi) сировину та матерiали; o iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi; o запаснi частини; o паливо; o
напiвфабрикати покупнi; o незавершене виробництво; o готова продукцiя; o товари покупнi. 13.3. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб
запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 13.4. Собiвартiсть незавершеного
виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i
розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi нормальної потужностi виробничого
устаткування за допомогою розроблених коефiцiєнтiв. 13.5. Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi за фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається Товариством застосовується
позаказний метод облiку витрат на виробництво. 13.6. Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї: а) основнi технологiчнi
комплектуючi; б) допомiжна сировина i матерiали; в) технологiчнi енергоресурси; г) заробiтна плата i нарахування на неї для основного
технологiчного персоналу; д) загальновиробничi витрати. 13.8. Товариство застосовує наступнi формули оцiнки запасiв при їх вибуттi або
передачi у виробництво: а) за середньозваженою вартiстю: o сировина i матерiали для основного виробництва; o комплектуючi матерiали; o
готова продукцiя; o незавершене виробництво; o напiвфабрикати; o паливо; o запаснi частини; o iншi матерiали. 13.9. Запаси
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 13.10. Чиста вартiсть
реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi визначається за окремими найменуваннями. 13.11. У тому випадку,
коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi
сировини i матерiалiв у звiтностi не вiдображається. Роздiл 14. Дебiторська заборгованiсть. 14.1. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi
вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi
дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як
довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 14.2. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як
торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i
неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть. 14.3. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю
переданих активiв. 14.4. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю
реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної
заборгованостi. 14.5. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв
створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - До 3-х мiсяцiв; - Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; - Вiд 6-ти до
12 мiсяцiв; - Понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи
чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. 14.6. Довгострокова дебiторська
заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дисконтованiй
вартостi. Роздiл 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти
в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Роздiл 16. Iноземна валюта 16.1. Фiнансова звiтнiсть
Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. 16.2. Господарськi операцiї, проведенi в
iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату
здiйснення операцiї. 16.3. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi
перераховуються та вiдображаються у Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 16.4. Курсовi рiзницi, що виникають при
перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. Роздiл 17.
Зобов'язання i резерви. 17.1. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 17.2. Зобов'язання
Товариства, класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 17.3.
Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в залежностi вiд виду або по амортизується або за
дисконтованою вартiстю. 17.4. Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 17.5. Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської
заборгованостi до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу
залишається менше 365 днiв. 17.6. Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою
надiйнiстю. 17.7. Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i
розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на
iнформацiю звiтного перiоду. 17.8. Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку
ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. Роздiл 18. Винагорода працiвникам 18.1. Все винагороди працiвникам в
Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. 18.2. У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує єдинi соцiальнi
внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому Законодавством України. 18.3. Недержавне Пенсiйне
страхування працiвникам до виходу на пенсiю здiйснюється за заявами працiвникiв i перераховується в зазначенi ними фонди. Данi внески
для Товариства є внесками в Пенсiйнi програми з визначеним внеском i тому у фiнансовiй звiтностi вiдображаються лише як витрати у звiтi
про фiнансовi результати. Роздiл 19. Визнання доходiв i витрат 19.1. Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли
iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. 19.2.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль
над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 19.3.
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi з полiтикою Товариства не передбачено. 19.4. У разi
надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених договором, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному
перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi договору та вiдсотка виконання. 19.5. Процентний дохiд
визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. 19.6. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає
право акцiонерiв на отримання платежу. 19.7. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Роздiл
20. Витрати з податку на прибуток 20.1. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 12. 20.2. Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум

поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 20.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку
за рiк, розрахованої за правилами Податкового кодексу України. 20.4. Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде
сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими
рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. 20.5. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за
податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових
ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
20.6. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього
оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих
вiдкладених податкових зобов'язань. Роздiл 21. Власний капiтал 21.1. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума
перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 21.2.
Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. 21.3. Товариство
нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної
дати включно. 21.4. Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасникiв. Роздiл 22. Сегменти. 22.1. Товариство в
силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому
господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 22.2. Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у
звiтному перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього доходу вiд реалiзацiї. 22.3. У разi
розширення масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв виробництва або послуг Товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Роздiл 23. Пов'язанi особи. 23.1. Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi
Компанiєю вiдбувається згiдно вимог, якi наводяться в МСБО 24. 23.2. Правила взаємин з покупцями та особливостi формування цiни
реалiзацiї регламентуються Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом Товариства. Роздiл 24. Подiї, що вiдбулися пiсля
звiтної дати. 24.1. Керiвництво Товариства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених пiдписувати
звiтнiсть. 24.2. При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. Роздiл 25. Форми фiнансової звiтностi. 25.1 Фiнансова звiтнiсть складена формами, встановленими
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 "Звiт
про власний капiтал", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 N 87, з врахуванням вимог мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi на базi концепцiї первiсної (iсторичної) вартостi з урахуванням переоцiнки, а також визначення справедливої вартостi
окремих фiнансових iнструментiв. 25.2. Баланс складається методом дiлення активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. 25.3. Звiт про
фiнансовi результати складається методом дiлення витрат за функцiональною ознакою. 25.4. Звiт про змiни у власному капiталi
представляється в розгорнутому форматi. 25.5. Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом. 25.6. Примiтки до фiнансової
звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) (УМОВНО ПОЗИТИВНИЙ) ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ" станом на 31.12.2012 р. 1. Адресат. Аудиторський звiт
призначається для керiвництва ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси". 2. Вступний параграф. 2.1.1. Основнi вiдомостi про пiдприємство: Повне
найменування емiтента (з установчих документiв) Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Часiвоярськi автобуси" Органiзацiйно-правова
форма Публiчне акцiонерне товариство Код ЄДРПОУ 01350251 Мiсцезнаходження емiтента 84551, Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1
Данi державної реєстрацiї № 1 266 105 0001 005999 вiд 27.10.97 р. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової
полiтики. Аудиторський висновок зроблений згiдно iз вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших
законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами 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 № 122/2 вiд 31.03.2011 р. Враховуючи мету складання цiєї попередньої фiнансової звiтностi, аудитор визначив
доцiльним скласти аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) спецiального призначення згiдно вимог МСА 800 "Особливi
мiркування - аудити попередньої фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення", МСА 805
"Особливi мiркування - аудити окремих фiнансових звiтiв та певних елементiв, рахункiв або статей фiнансового звiту". Метою проведення
аудиторської перевiрки попередньої фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена
попередня фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi спецiального
призначення. Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 1
концептуальної основи спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування
МСФЗ". Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної
iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть
зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на
31.12.2013 року. При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi Товариством була
розроблена облiкова полiтика за МСФЗ, а бухгалтерський облiк протягом звiтного перiоду проводився за облiковою полiтикою, розробленою
згiдно нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 2.3. Опис перевiреної попередньої фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту
було перевiрено повний комплект попередньої фiнансової звiтностi: " Баланс пiдприємства станом на 31.12.2012 року. " Звiт про фiнансовi
результати за 2012 рiк. " Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк. " Звiт про власний капiтал за 2012 рiк. " Стислий виклад суттєвих
принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на
МСФЗ до попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк. До аудиторської перевiрки також надавались: головна книга, журнали - ордера,
вiдомостi аналiтичного облiку, первиннi документи (вибiрково) за перевiряє мий перiод, Статут Товариства, довiдка статистики про
включення до ЄДРПОУ, Свiдоцтво про державну реєстрацiю, накази про призначення та звiльнення посадових осiб, наказ "Про облiкову
полiтику" та iншi документи. 2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального
призначення, описаною в примiтцi 1. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної попередньої фiнансової
звiтностi); стан корпоративного управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв. 2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї
попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання попередньої
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 використаної облiкової полiтики,
прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання попередньої фiнансової звiтностi. 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. В процесi виконання

аудиторських процедур щодо виявлення судових справ та претензiй, якi стосуються суб'єкта господарювання, ми не отримали достатнiх
свiдоцтв про подiї, що можуть свiдчити про наявнiсть судових справ та претензiй i якi можуть призвести до виникнення суттєвого
викривлення показникiв попередньої фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2012 р. Нами були виконанi процедури зовнiшнього
пiдтвердження та альтернативнi процедури для використання бiльш доречних та достовiрних аудиторських доказiв згiдно вимогам МСА 505
"Зовнiшнi пiдтвердження". Нами були частково отриманi зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської та кредиторської заборгованостi пiдписанi
контрагентами, пiдтвердження залишкiв на рахунках, пiдписанi керiвництвом банкiвських установ. Ми ознайомились з останньою фiнансовою
звiтнiстю для отримання iнформацiї про залишки на початок перiоду, згiдно вимог МСА 510 "Першi завдання з аудиту - залишки на початок
перiоду". Для виконання вимог зазначеного МСА аудиторами були отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази стосовно того, чи
iснують викривлення залишкiв на початок перiоду, якi суттєво впливають на попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк. Нами були виконанi
процедури, якi включають розгляд i порiвняння попередньої фiнансової iнформацiї суб'єкта господарювання з порiвняльною iнформацiєю за
попереднi роки, аналогiчною iнформацiєю для галузi та очiкувальний результат пiдприємства з прогнозами згiдно вимог МСА 520 "Аналiтичнi
процедури". Нами було розроблено аудиторську вибiрку, згiдно вимог МСА 530 "Аудиторська вибiрка" враховуючи мету аудиторської
процедури та характеристики генеральної сукупностi, визначено розмiр вибiрки та вiдiбранi статтi для вибiрки. Згiдно з вимогами МСА 540
"Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов'язанi з ними розкриття iнформацiї" нами були
отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази в контекстi застосовної концептуальної основи попередньої фiнансової звiтностi. Згiдно з
вимогами МСА 550 "Пов'язанi сторони" нами були виконанi процедури та пов'язанi дiї для отримання iнформацiї, необхiдної для iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення у зв'язку з вiдносинами i операцiями з пов'язаними сторонами. На пiдставi виконаних аудиторських процедур
щодо iдентифiкацiї пов'язаних сторiн, включаючи змiни порiвняно з попереднiм перiодом, характеру вiдносин з пов'язаними сторонами та
здiйсненню операцiй з пов'язаними сторонами протягом року ми отримали достатню iнформацiю для висловлення нашої думки. Згiдно вимог
МСА 560 "Подальшi подiї" нами були виконанi процедури, призначенi для отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв того, що
всi подiї, якi вiдбуваються у перiод мiж датою попередньої фiнансової звiтностi та датою аудиторського звiту i вимагають коригування або
розкриття у фiнансовiй звiтностi, були iдентифiкованi. На пiдставi отриманої iнформацiї ми можемо висловити свою думку щодо подiй пiсля
дати попередньої фiнансової звiтностi та до дати аудиторського звiту i вимагають коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi. Нами
було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати
дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi
окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. 2.6.
Думка аудитора 2.6.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки За наслiдками аудиту ми висловлюємо незгоду щодо оцiнки на
дату переходу на складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ основних засобiв та нематерiальних активiв. Пiд час проведеної
аудиторської перевiрки встановлено, що їх облiк здiйснюється Товариством за фактичною собiвартiстю придбання таких активiв, причому
данi про їх справедливу вартiсть Товариству на даний час є невiдомi, тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Дебiторська
та кредиторська заборгованiсть пiдтверджена не повнiстю актами звiряння з боку пiдприємств. За наслiдками аудиту ми висловлюємо
незгоду щодо оцiнки на дату переходу на складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ основних засобiв, нематерiальних активiв,
вiдстрочених податкiв. Товариством не проведено тестування на предмет зменшення корисностi необоротних активiв вiдповiдно МСФЗ 36
"Зменшення корисностi активiв". Якби Товариство провело всi процедури з трансформацiї, то у фiнансовiй звiтностi це вплинуло б на такi
елементи попередньої фiнансової звiтностi, як нематерiальнi активи, основнi засоби, власний капiтал, вiдстроченi податковi зобов'язання,
чистий прибуток (збиток), валюта балансу. Товариство у примiтках не має вичерпного розкриття всiєї iнформацiї, якої вимагають МСФЗ,
зокрема: МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони", МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду". 2.6.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Ми провели аудит
повного комплекту попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси", яка включає звiт
про фiнансовий стан компанiї станом на 31.12.2012 року та звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний
капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Ми вважаємо, що
отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, за винятком можливого
впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", попередня фiнансова звiтнiсть, складена в усiх
суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо
стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли
управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний
параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що iснує ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу
на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за
МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси
(Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти
про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити
достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси", результатiв його
операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову
звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО
на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси" може бути не
прийнятною для iнших цiлей. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2.7.ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ. Оскiльки
аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) спецiального призначення використовується вузьким колом осiб i не надається
акцiонерам, Аудитор дотримався вимог Рiшення ДКЦПФ № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)". 2.7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв
вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний
капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного
капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального
розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом
на 31.12.2012 р. складає 140553,0 тис. грн. Статутний капiтал складає 2219,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу немає. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 138334,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
бiльша вiд статутного капiталу. На нашу думку: Акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах станом на 31.12.2012 року виконало вимоги
п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 2.7.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подасться до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання
аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю у
вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтность". В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б
надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку:
iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до
змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно
оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що
фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
2.7.3. Виконання значних правочинiв 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 попередньої фiнансової звiтностi; Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству

у частинi вимог до закону. Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" немало виконання
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної попередньої фiнансової звiтностi). Вартiсть
активiв Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 138335,0 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським
процедурам складає 13833,5 тис. грн. На нашу думку: Товариство в 2012 р. немало виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiднiсть стану
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Стан
корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Згiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради
у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю
акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Однак, Наглядова рада акцiонерного товариства не обирала корпоративного
секретаря та не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Функцiї внутрiшнього аудитора в
Товариствi виконує ревiзiйна комiсiя. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту
товариства у новiй редакцiї, затвердженої загальними зборами акцiонерiв 18.03.2011 р. (протокол № 1). Протягом звiтного року в
акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння, а саме загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада,
директор (одноособовий виконавчий орган), ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх
функцiонування регламентується Статутом товариства у новiй редакцiї, затвердженої загальними зборами акцiонерiв 18.03.2011 р. (протокол
№ 1). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня,
наступного за звiтним роком. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне зазначити що система внутрiшнього
контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i
точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження
активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво Товариства в
повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним
аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Систему внутрiшнього контролю можна
вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" на нашу думку: 1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння
у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. 2. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя
про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та
результати їх функцiонування. 3. Система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена та дiє. 2.7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором
ризикiв суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i
пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль,
як цього вимагає МСА 355 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його
середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi
попередньої фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнесризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює
Директор Товариства. На нашу думку: Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi
Товариства внаслiдок шахрайства. 2.8.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування Аудитора (з установчих документiв)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ". Код ЄДРПОУ 24065168 Юридична адреса 83118, м. Донецьк, вул..
Стратонавтiв, буд 168. Мiсцезнаходження аудитора 83114, м. Донецьк, пр-т Тiтова, буд 4. Номер i дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України № 1272 вiд
26.01.2001 р. Продовжено Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 р. Номер i дата Сертифiкату аудитора, виданого
Аудиторською палатою України Серiя А № 000553 виданий 30.11.1995р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.2009р. № 205/2, продовжено до 30.11.2014
р. Телефон (факс) Аудитора 38(062) 381-37-95, 38(062) 311-71-45 2.9. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Згiдно
договору № 08 вiд 14.02.2012 р., укладеному мiж Незалежним Аудитором ТОВ "Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ" (надалi - Аудитор) i ПАТ "Завод
"Часiвоярськi автобуси" (надалi - Пiдприємство) проводилася аудиторська перевiрка попередньої фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на
31.12.2012 р. за результатами операцiй за перiод iз 01.01.2012 р. по 31.12.201 р. Аудиторська перевiрка проводилася з 11.10.2012 р по
11.04.2013 р. Аудитор Дейнега О.В. Сертифiкат Аудитора серiя А № 004890 виданий Аудиторською палатою України 30.11.01 р. дiє до 30.11.
2015 р. Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ" Переверзєва Т. В. Сертифiкат Аудитора серiя А № 000553 виданий Аудиторською
палатою України 30.11.95 р. дiє до 30.11.2014 р.
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
Основнi види продукцiї (робот, послуг) ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": - серiйне переобладнання автомобiлiв; - виготовлення
спецiальних транспортних засобiв на замовлення; - послуги по технiчному обслуговуванню автомобiлiв; - тюнiнг автомобiлiв ВАЗ, ГАЗ, УАЗ;ї виробництво склопластику. Основними споживачами продукцiї є фiзичнi особи - громодяни Украiни та суб'єкти пiдприємницької дiяльностiфiзичнi особи. Залежностi виробництва вiд сезонних коливань немає. Основним ринком збуту є Україна. Джерело сировини - 100 % Україна.
Основними постачальники ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" є наступнi пiдприємства: Автомобiль Газ 3302-1207 (шасi) постачає ТОВ
"Глобал Автогруп" ДВПО постачає ТОВ "Мега-траст-холдинг" Сталь листову постачає ТОВ "МД Iстейт" Труба постачають ПАТ
"Донецькелектрооптторг", ТОВ "Iнтерпайп Україна", ТОВ "Профi Трейд" Вiнiлiсшкiру постачає ТОВ "Бiзнес-Альянс" Сидiння постачає ПП
"Укрспецтех" Фанеру постачають ТОВ "Спецтехмонтаж-метал", ТОВ "Дебют" Лист алюмiнiєвий постачає ТОВ "Український промисловий
проект" Профiль БПО постачає ТОВ "Iнвестицiї третього тисячолiття" Паста F постачає ТОВ "УМС Полiестер" Барвник ВТ ММ постачає ТОВ
"Фарби" Карданний вал постачає ТОВ "Український кардан" Скло постачають ТОВ "Трейдсiстем", ПАТ "Лисичанський завод" Пролетарiй "
Тканину автомобiльну постачає ТОВ "НВП" Сiлур " АКП профiбонд постачає ТОВ "Алютал" Рiвень конкуренцiї - високий. 2012 рiк вiдзначений
знов зниженням попиту на автобуси усiх виробникiв, серед яких: ПИХ "Богдан" Львiвського автозаводу, Бориспiльський автозавод,
Херсонський й Чернiгiвський автозавод. Економiчна криза, неконтрольований ввiз автобусiв б/у, переустаткування вантажiвок створили
складнi умови для роботи нашого заводу у 2012 р. Особливостю продукуцiї є те, що конструкцiя автомобiлiв ПАТ "Завод "Часiвоярськi
автобуси" вiдрiзняється вiд конструкцiї автомобiлiв конкурентiв, збiрка виконується не з машинокомплектiв, а з деталей, що виробляються
заводом. ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси", створений в 1958 роцi, спецiалiзується на випуску автобусiв малого класу пiд торговельною
маркою РУТА. На сьогоднiшнiй день серiйно випускається 5 моделей (3 моделi на шасi "Газель" i 2 - на шасi "Валдай"). У лютому 2008 року
ВАТ Часовоярский ремонтний завод почав серiйне виробництво моделей РУТА 43 i РУТА 44 на шасi ГАЗ-33104 "Валдай". Всi iнвестицiї,
спрямованi на розробку й постановку на виробництво нових видiв продукцiї провадилися iз прибутку заводу. Така iнтенсивна pозpобка й
змiна моделей викликана вимогами, що швидко ростуть та змiнюються, як перевiзникiв, так й адмiнiстративних органiв, якi здiйснюють
органiзацiю й контроль за перевiзниками. Всi моделi, що серiйно випускаються, мають сертифiкат вiдповiдностi й узгодження конструкцiї, що
вказує на високий рiвень виробництва. Для забезпечення виробничого процесу заводом здобувалося устаткування рiзного напрямку вiд

зварювального, шлiфувального до ПК. Основним видом промислової продукцiї у 2012 р. залишався випуск автобусiв малого класу типу Рута.
В теперiшнiй час це Рута-22, Рута-25, Рута-23 та iншi. Крiм цього завод буде працювати в нишi спецiальних транспортних засобiв, якi
дозволяють напрацьовувати спектр пропозицiй споживачам, швидше реагувати на їхнi запити. Загальний випуск товарної продукцiї в 2012 р.
склав 248 шт. автобусiв СПВ "Рута" загальною вартiстю 47610,2 тис. грн. Це в 2 рази менше, чим у 2011 р. Пiдприємством проведена
серйозна робота з освоєння технологiй клейових складiв. Це передова технологiя, що дозволяє iстотно знизити питому вагу зварювальних
робiт у процесi виготовлення автомобiля. Застосування вказаних технологiй дозволяє iстотно знизити споживання ел. енергiї, сприяє
пiдвищенню якостi робiт, забезпечує рiст мiцностi кузова, що збiльшує безпеку перевезення пасажирiв i строк безаварiйної роботи автобуса.
Автобуси, зробленi у звiтному роцi, мають нову, бiльш досконалу за своїми практичними характеристиками пiдлогу. Змiнено на бiльш
сучасний та елегантний зовнiшнiй дизайн усього автобуса. З лютого 2007 року автобуси А0 484 стали випускатися також з автоматичними
дверима. Згiдно нової заводської модифiкацiї вони отримали iндекс РУТА 18, де цифра означає кiлькiсть мiсць в салонi згiдно сертифiкату на
транспортний засiб (16 - посадочних, 2 - мiсця стоячи). За винятком можливостi установки автоматичних дверей салону цей автобуса нiчим
не вiдрiзнявся вiд А0 484. Виробництво автобуса РУТА 19 почалося восени 2007 рокiв. Вiд моделi РУТА 18 вiн вiдрiзняється наявнiстю других
автоматичних дверей в задньому свесе замiсть аварiйної. Кузов автобуса був подовжений, що дозволило розмiстити 19 посадочних мiсць.
Протягом 2007 року був також налагоджений випуск автобусiв РУТА 20 з пневматичними дверима салону i мiжмiською версiєю. Остання
вiдрiзняється вiд стандартної машини наявнiстю багажного вiддiлення в заднiй частинi кузова. Заднiй ряд сидiнь розташований на
невеликому подiумi над багажним вiддiленням. Мiжмiськi автобуси РУТА 20 як правило оснащуються сидiннями з високою спинкою i
розпашними дверима салону. Подальшим розвитком лiнiйки моделей РУТА 20 i РУТА 19 став випуск в кiнцi 2008 року моделей РУТА 22 i РУТА
25 iз збiльшеною мiсткiстю: РУТА 22 - 19 пасажирiв сидять i 3 стоять, РУТА 25 - 19 пасажирiв сидять i 6 стоять. Так само враховуючи
побажання замовникiв було проведено змiну переднiй частинi автобуса РУТА 25 (зменшено лобове скло, змiненi переднi крила). Технологiя
збiрки отримала важливий етап - панелi зовнiшньої обшивки даху вмонтовуються на клейове з'єднання. Товариство розширює лiнiйку
автобусiв найпопулярнiшою моделлю "Рута". Нова модель мiського автобуса на 25 мiсць, оснащена платформою "ГАЗелi-Бiзнес" i дизельним
двигуном Cummins. Переваг нової марки - економiчнiсть, надiйнiсть, збiльшений мiжсервiсний iнтервал, збiльшену потужнiсть нового двигуна
Cummins. Поява даного автобуса особливо актуально напередоднi набрання чинностi закону, що забороняє переобладнання вантажних
автобусiв у маршрутнi таксi. Одна з найпопулярнiших марок мiських автобусiв отримає вдосконалену платформу i турбодизель Cummins.
Нове шасi i силовий агрегат "запозиченi" у презентованiй недавно дизельної "ГАЗелi-Бiзнес", що позитивно позначається на якостi автобусiв
"Рута": тепер вони володiють всiма кращими технiчними характеристиками, властивими автомобiлям ГАЗ з сучасним дизельним двигуном
Cummins. Поява дизельної модифiкацiї "ГАЗ" в червнi цього року стало довгоочiкуваною подiєю для українського ринку. Партнером "Групи
ГАЗ" був обраний найбiльший у свiтi незалежний виробник дизельних двигунiв - американська компанiя Cummins Inc., Яка запропонувала
новiтнiй i найтехнологiчнiший в своєму класi силовий агрегат Cummins ISF для малотоннажних вантажiвок. Технiчнi параметри двигуна
iдеально пiдiйшли для "ГАЗелi": при робочому обсязi 2,8 л його потужнiсть становить 120 к.с., крутний момент - 297 Нм при 1600-2700 об /
хв. Дизель оснащений сучасною системою паливоподачi common rail i турбокомпресором, якi забезпечують оптимальне поєднання високої
паливної економiчностi та тягово-динамiчних характеристик. Ресурс двигуна - 500 тис. км. Обсяг виробництва на пiдприємтсвi коливається.
Чистий доход вiд реалiзацiї готової у 2008 р. склав 161907 тис. грн., а у 2010 р. у звязку з кризою вiн впав до 42257 тис. грн. В 2011 р.
вiдбувається збiльшення обсягiв виробництва i як слiдство зростання чистого доходу вiд реалiзацiї товарної продукцiї, який становить
104500,0 тис. грн. Обсяг вiробництва коливався i в натуральних одиницях. В 2008 р. випуск автобусiв загального призначення склав 1623
шт., а в 2010 р. всього 297 шт., в 2011 р. випуск склав 551 шт., в 2012 р. знов падiння випуску -248 штук. У 2011 р. чистий прибуток склав
23549 тис. грн., у 2012 р. 17519 тис. грн.
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
2008 рiк За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло основних засобiв на суму 843,0 тис. грн., в тому числi: - будинкiв та споруд на суму
246,0 тис. грн. ; - машин та обладнання на суму 322,0 тис. грн.; - транспортнi засоби на суму 235,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади на суму
29,0 тис. грн.; - МНМА на суму 11 тис. грн. На пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок реалiзацiї та лiквiдацiї по
первiснiй вартостi на суму 43 тис. грн., у тому числi: - машини та обладнання по первiснiй вартостi 5,0 тис. грн., знос - 5,0 тис. грн.; транспортнi засоби по первiснiй вартостi 38,0 тис. грн., знос - 38,0 тис. грн. За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло нематерiальних
активiв на суму 7,0 тис. грн., в тому числi: iншi нематерiальнi активи на суму 7,0 тис. грн. Вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi 21006,0
тис. грн., у тому числi: - сировину та матерiали на суму 9300,0 тис. грн.; - паливо на суму 61,0 тис. грн.; - тара i тарнi матерiали на суму 2,0
тис. грн.; - запаснi частини на суму 314,0 тис. грн.; - малоцiннi та швидкозношуванi предмети на суму 66,0 тис. грн.; - незавершене
виробництво на суму 5835,0 тис. грн.; - готова продукцiя на суму 5428,0 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на
31.12.2008 р. складає 1033 тис. грн. Основними дебiторами пiдприємства є фiзичнi та юридичнi особи: 2009 рiк. За звiтний перiод на
Пiдприємство надiйшло основних засобiв на суму 1377 тис. грн., в тому числi: - будинкiв та споруд на суму 1362 тис. грн. ; - машин та
обладнання на суму 14 тис. грн.; - МНМА на суму 1 тис. грн. На пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок реалiзацiї
та лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 107 тис. грн., у тому числi: - машини та обладнання по первiснiй вартостi 85 тис. грн., знос - 79
тис. грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 20 тис. грн., знос - 20 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi 1 тис. грн.,
знос - 1 тис. грн.; - МНМА по первiснiй вартостi 1 тис. грн., знос - 1 тис. грн.; На балансi Пiдприємства вiдображена вартiсть незавершених
капiтальних iнвестицiй на будiвництво та придбання необоротних активiв, яка станом на 31.12.2009 р. становить 1395 тис.грн., у тому числi:
капiтальнi iнвестицiї у придбання (виготовлення) основних засобiв - 1395 тис.грн. На балансi Пiдприємства значаться нематерiальнi активи,
залишкова вартiсть яких станом на 31.12.2009 р становить 2 тис. грн. Термiн корисного використання залежить вiд групи нематерiальних
активiв. За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло нематерiальних активiв на суму 4 тис. грн., в тому числi: - iншi нематерiальнi активи на
суму 4 тис. грн. На 31.12.2009 р. вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi 15775 тис. грн., у тому числi: - сировину та матерiали на суму 10693
тис. грн.; - паливо на суму 61 тис. грн.; - тара i тарнi матерiали на суму 2 тис. грн.; - запаснi частини на суму 323 тис. грн.; - малоцiннi та
швидкозношуванi предмети на суму 55 тис. грн.; - незавершене виробництво на суму 2146 тис. грн.; - готова продукцiя на суму 2495 тис.
грн. Залишки грошових коштiв станом на 31.12.2009 р. на Пiдприємствi становлять 15131 тис. грн., у тому числi: - грошовi кошти в касi в сумi
5 тис. грн.; - грошовi кошти на поточному рахунку в банку в сумi 15126 тис. грн. 2010 р. За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло
основних засобiв на суму 613 тис. грн., в тому числi: - машин та обладнання на суму 160 тис. грн.; - транспортних засобiв на суму 450,0 тис.
грн..; - iнструментiв, приладiв на суму 1 тис. грн.; - МНМА на суму 2 тис. грн. На пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв
внаслiдок реалiзацiї та лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 34 тис. грн., у тому числi: - машини та обладнання по первiснiй вартостi 7 тис.
грн., знос - 7 тис. грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 23 тис. грн., знос - 23 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй
вартостi 4 тис. грн., знос - 4 тис. грн. На балансi Пiдприємства вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на будiвництво та
придбання основних засобiв, яка станом на 31.12.2010 р. становить 1399 тис.грн., у тому числi: капiтальнi iнвестицiї у придбання
(виготовлення) основних засобiв - 1399 тис.грн. За звiтний перiод пiдприємство витратило на: капiтальнi iнвестицiї у придбання
(виготовлення) основних засобiв - 615 тис.грн.; капiтальнi iнвестицiї у придбання (виготовлення) МНМА - 2 тис.грн.; капiтальнi iнвестицiї у
придбання (виготовлення) нематерiальних активiв - 1 тис.грн. Станом на 31.12.2010 р. вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi 12390 тис.
грн., у тому числi: - сировину та матерiали на суму 5369 тис. грн.; - паливо на суму 75 тис. грн.; - тара i тарнi матерiали на суму 2 тис. грн.; запаснi частини на суму 307 тис. грн.; - малоцiннi та швидкозношуванi предмети на суму 51 тис. грн.; - незавершене виробництво на суму
1237 тис. грн.; - готова продукцiя на суму 5349 тис. грн. 2011 рiк. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 989,0 тис. грн., в тому
числi: - машин та обладнання на суму 47,0 тис. грн. (придбання нових, полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 939,0 тис. грн. (придбання нових); - iнструменти, прилади на суму 3,0 тис. грн. (придбання
нових). На Пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок реалiзацiї та лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 772,0 тис.
грн., по залишковiй вартостi - 230,0 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по первiснiй вартостi 45,0 тис. грн., знос - 19,0 тис. грн.; машини та обладнання по первiснiй вартостi 34,0 тис. грн., знос - 29,0 тис. грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 691,0 тис. грн.,
знос - 492,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi 2,0 тис. грн., знос - 2,0 тис. грн.; За звiтний перiод на Пiдприємство
надiйшло нематерiальних активiв на суму 9,0 тис. грн., в тому числi: - iншi нематерiальнi активи на суму 9,0 тис. грн. 2012 рiк. За звiтний

перiод було введено до експлуатацiї основних засобiв на суму 303,0 тис. грн., в тому числi: - машин та обладнання на суму 20,0 тис. грн.
(придбання нових, полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 190,0
тис. грн. (придбання нових); - iнструменти, прилади на суму 93,0 тис. грн. (придбання нових). У ПАТ за звiтний перiод внаслiдок реалiзацiї
вибули транспортнi засоби по первiснiй вартостi 102,0 тис. грн., знос - 50,0 тис. грн.
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
Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на свiй розсуд володiє, користується i розпоряджається належним
йому майном, у тому числi має право надати майно iншим суб'єктам для використання його на правi власностi, правi господарського вiдання
чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом України.
Виробничi потужностi - потужностi Пiдприємства, що використовуються в процесi виробництва продукцiї. Пiдприємство володiє виробничими
потужностями, що значаться на його балансi на правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. Всi виробничi
потужностi, спрямованi на розробку й постановку на виробництво нових видiв продукцiї. Така iнтенсивна pозpобка й змiна моделей
викликана вимогами, що швидко ростуть та змiнюються, як перевiзникiв, так й адмiнiстративних органiв, якi здiйснюють органiзацiю й
контроль за перевiзниками. Всi моделi, що серiйно випускаються, мають сертифiкат вiдповiдностi й узгодження конструкцiї, що вказує на
високий рiвень виробництва. Для забезпечення виробничого процесу заводом здобувалося устаткування рiзного напрямку вiд
зварювального, шлiфувального до ПК. Пiдприємством проведена серйозна робота з освоєння технологiй клейових складiв. Це передова
технологiя, що дозволяє iстотно знизити питому вагу зварювальних робiт у процесi виготовлення автомобiля. Застосування вказаних
технологiй дозволяє iстотно знизити споживання ел. енергiї, сприяє пiдвищенню якостi робiт, забезпечує рiст мiцностi кузова, що збiльшує
безпеку перевезення пасажирiв i строк безаварiйної роботи автобуса. Автобуси, зробленi у звiтному роцi, мають нову, бiльш досконалу за
своїми практичними характеристиками пiдлогу. Змiнено на бiльш сучасний та елегантний зовнiшнiй дизайн усього автобуса. Пiдприємство
здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на свiй розсуд володiє, користується i розпоряджається належним йому майном,
у тому числi має право надати майно iншим суб'єктам для використання його на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi
оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом України. Виробничi
потужностi - потужностi Пiдприємства, що використовуються в процесi виробництва продукцiї. Пiдприємство володiє виробничими
потужностями, що значаться на його балансi на правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. Основних
засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi на Пiдприємствi немає. Основнi засоби у
податковiй заставi не знаходяться. Термiни використування складають будинкiв та споруд вiд 20 до 50 рокiв; машин та обладнання вiд 5 до
15 рокiв; транспортних засобiв вiд 5 до 15 рокiв; iнструментiв, приладiв вiд 4 до 10 рокiв. Об'єкти основних засобiв використовуються
Пiдприємством за цiльовим призначенням. На пiдприємствi постiйно проводяться поточнi та капiтальнi ремонти основних засобiв усiх груп.
Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" має у власностi: Виробничiй комплекс загальною
площею 12156,3 кв.м., розташований за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1, згiдно свiдоцтва про право власностi вiд
27.09.2011 № 138 видане рiшенням виконкому Часовоярської мiської ради. Це цеха, в яких виготовляють автобуси. У 2012 р. було
виготовлено 248 шт. Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" надає в оренду: 1.Частину
територiї загальною площею 12,0 кв.м., яка розташована за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1, згiдно договору оренди вiд
01.07.2007 р. № б/н з ВАТ "Українська мобiльна свiязь". 2.Частину площi нежитлового примiщення (частина даху), яке розташоване за
адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1, загальною площею 10,0 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.11.10 № 62 з ПАТ
"Райффайзен Банк Аваль". 3. Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Недогибченко, 79,
загальною площею 152 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.01.2012 р. № 2 з ДП "Ваш магазин № 16". 4.Нежитлове примiщення, яке
розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Пiрогова, 2, загальною площею 289,6 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.01.2012
р. № 1 з ДП "Ваш магазин № 16". Протягом звiтного року виробничi потужностi Пiдприємства використовувались практично на 75 %. Мета
розвитку пiдприємства в 2012 роцi полягала в безперирвному вдосконаленнi технологiчних циклiв, оновленнi i ремонтi основних засобiв. Без
ясного, глибоко продуманого виробничого циклу немає органiзованого виробництва. За минулий рiк завод залишився вiрний своїм
традицiям, що склалися. Участок виготовлення каркасiв i пiдготовки шасi до виготовлення автобусiв отримав абсолютно нову схему
розташування обладнання. Дiлянка в цiлому отримала нову технологiю, яка дозволила усунути зустрiчнi i пересiчнi потоки як деталей так i
крупних вузлiв. На дiлянцi зовнiшньої обшивки цiлком оновлений технологiчний процес. Переглянутi види i кiлькiсть обладнання, його
розташування на самiй дiлянцi. Громiздке, технологiчно i морально застарiле устаткування демонтоване. На його змiну прийшло мобiльне,
продуктивне, яке вiдповiдає вимогам сьогоднiшнього дня i технологiї. Це вiдрiзнi i зачистнi машини, електролобзики, спiральнi
пневмотрубопроводи виробництва передових зарубiжних фiрм Нiмеччини, Японiї. Збудована будiвля поста миття кузовiв автобусiв перед
пiдготовкою їх до фарбування. I як логiчне завершення перетворень виробничого циклу зроблено перепланування шлiфувальної дiлянки i
дiлянки внутрiшньої обшивки автобусiв. При рiшеннi основної задачi - усесвiтньому змiцненнi позицiй заводу в збiльшеннi кiлькостi автобусiв,
що випускаються, полiпшення їх якостi, пiдвищеннi конкурентоспроможностi i ринкової стiйкостi, колектив заводу застосовує комплексний
пiдхiд. Вживання даного методу дозволяє пiднiмати i удосконалювати виробничо-технологiчний рiвень всiх дiлянок i вiддiлень, забезпечуючи
зростання виробництва i введення нових моделей. Для полiпшення умов працi, забезпечення введення енергозбережних технологiй,
збiльшення товарного навантаження на один кв. метр виробничої площi, кiлькостi автобусiв, що випускаються, на одного працiвника заводу
пiдприємство вiдмовилося вiд заходiв пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду. Зараз роботи по забезпеченню безперервностi створення
виробничий цiнностей ведуться круглий рiк. Так за минулий рiк виробленi ремонтно-будiвельнi роботи на складальнiй дiлянцi, дiлянцi
виготовлення стеклопластиковых виробiв. Завершено перенесення складу скла, алюмiнiєвих профiлiв, гумотехнiчних виробiв на нове мiсце.
Всi роботи, пiдсумок яких що стiйко працює i динамiчно розвивається пiдприємство, не могли вироблятися без серйозних фiнансових
iнвестицiй. Всi проекти реалiзовуються за рахунок самоiнвестицiй. Мета розвитку пiдприємства в 2012 роцi полягала в безперирвному
вдосконаленнi технологiчних циклiв, оновленнi i ремонтi основних засобiв, а саме: - завершення реконструкцiї оббивочного дiльницi; проектування i будiвництво двох камер фарбування i сушильних; - перенесення складу труб на площi складу загального призначення, що
вивiльняються; - монтаж всiх металоконструкцiй в новому складi труб пiд установку кран-балки; - облаштування виробничих примiщень ОГМ;
- подальший якiсний розвиток моделей автобусiв, що випускаються - постановка на виробництво нових досконалiших моделей; - постановка
на виробництво i освоєння випуску автобуса на стислому газоподiбному паливi. Основними видами впливу Пiдприємства на навколишнє
природне середовище будуть: на земельнi ресурси - змiна ландшафту, використання земельних дiлянок пiд будiвництво; на повiтряне
середовище - забруднення атмосфери викидами у виглядi твердих i газоподiбних речовин; на водне середовище - скидання забруднюючих
речовин; на флору, фауну, техногенне середовище - опосередкований вплив, надаваний на природнє середовище вище перерахованими
видами впливу; на соцiальне середовище - полiпшення соцiальних умов життя у зв'язку зi створенням додаткових робочих мiсць населенню
й додатковий вплив, надаваний знову створиними джерелами пiдприємства на усi вище перерахованi середовища перебування. У результатi
атмосферного, 'рунтового й водного забруднення вiдбувається збiднiння 'рунтiв, рослинностi (видового складу), гноблення й зниження їхньої
продуктивностi. Крiм того, видом впливу на навколишнє середовище є шум, видiлюваний при роботi технологiчного й сантехнiчного
встаткування. Перелiк обмежень Екологiчнi обмеження До числа найбiльш важливих екологiчних обмежень у перiод роботи комбiнату
вiдносяться: збереження безпеки населення; збереження земель, лiсiв, рекреацiйних зон; захист 'рунтiв, пiдземних i поверхневих вод,
атмосфери вiд забруднення; забезпечення нормального функцiонування iснуючих промислових об'єктiв i комунiкацiй; збереження корисних
копалин; дотримання нормативiв гранично припустимих скидань стiчних вод у воднi об'єкти й викидiв в атмосферу. При роботi Пiдприємства
врахованi екологiчнi вимоги наступних нормативних документiв: гранично припустимi концентрацiї шкiдливих речовин у повiтрi населених
мiсць (ПДК); нормативи якостi води комунально-побутового водокористування (Правила охорони поверхневих вод вiд забруднення
оборотними водами); перелiк гранично припустимих концентрацiй (ПДК) (Санiтарнi правила й норми охорони поверхневих вод вiд
забруднення, Санпин № 4630-88); припустимi рiвнi потужностi експлуатацiйної дози (МЭД) зовнiшнього гамма-випромiнювання. (Положення
про радiацiйний контроль по об'єктах будiвництва й пiдприємствам стройиндустрии й будматерiалiв України, ДБН В.1-4-1.01-97). Екологiчнi

обмеження й вимоги забезпечуються: чинним законодавством України в областi рацiонального використання й охорони земельних i водних
ресурсiв, рослинного й тварини миру; органiзацiєю спостережень за змiною гiдрологiчної обстановки, за станом будинкiв i споруджень
Санiтарно-епiдемiологiчнi обмеження Основнi обмеження, пов'язанi з дiяльнiстю виробництва, стосуються наступних соцiальних питань:
впливу на зони вiдпочинку; використання земель; здоров'я населення i його безпеки, що проживає в районi розмiщення комбiнату; ступеня
стурбованостi людей можливим негативним впливом проектованого пiдприємства на навколишнє середовище. Природоохороннi вимоги
спрямованi на захист вiд негативного впливу на рослинний i тваринний мир на прилягаючiй територiї, збереження генетичної розмаїтостi,
запобiгання вимирання видiв рослин i тварин.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть дiючого законодавства. А саме: - вплив виковавчої влади на ведення пiдприємницької
дiяльностi шляхом прийняття законодавчих актiв, обмежуючих свободу пiдприємництва; - частi змiни в законодавствi по оподаткуванню
юридичних та фiзичних осiб; - вiдсутнiсть реальної пiдтримки конкуренцiї, наявнiсть несучасного обладнання. Вiтчизнянi автовиробники
п'ятий рiк не можуть дочекатися вiдновлення українського ринку автобусiв, а поки поправляють свої справи за рахунок попиту з сусiднiх
країн. Криза українського ринку пасажирських автобусiв почався задовго до глобальної фiнансово-економiчної. У 2006 р. збут цiєї технiки в
країнi досяг своїх максимальних показникiв: тодi спiльними зусиллями вiтчизняних виробникiв та iмпортерiв українським споживачам
продали 6944 машини. Але вже з 2007 р. почався спад реалiзацiї нових автобусiв. Втiм, якщо в 2007 р. i 2008 р. падiння ринку було аж нiяк
не катастрофiчним (на 11% i 2% вiдповiдно), то в кризовому 2009 р., в порiвняннi з i без того неблагополучним 2008 р., вiн впав бiльш нiж в
три рази, до 1967 шт. Не змiнила тренд i активнiсть держрегулятора: незважаючи на вiдновлення урядової програми "Шкiльний автобус" (за
даними Мiнiстерства освiти i науки, в минулому роцi в сiльськi школи поставили 170 автобусiв), а також старт держзакупiвель автобусної
технiки в рамках Державної програми з пiдготовки та проведення фiнальної частини Євро-2012 (як неодноразово заявляли рiзнi
представники рiзних гiлок влади, мунiципалiтети чотирьох українських мiст, в яких пройдуть фiнальнi матчi Чемпiонату, отримають близько 2
тис. одиниць нового транспорту, зокрема, понад 1000 автобусiв для забезпечення пасажирських перевезень пiд час турнiру), в 2010 р.
український ринок нових автобусiв впав ще на 18%, до 1607 машин. Цiкаво, що на тлi скорочення обсягiв реалiзацiї автобусiв всерединi
країни випуск даної технiки в минулому роцi зрiс (причому у всiх вiтчизняних виробникiв), в порiвняннi з позаминулим, бiльш нiж у два рази,
до 2374 од. Найвищi темпи приросту виробництва продемонстрував найстарiший український автобусний завод - ЛАЗ. З урахуванням того,
що в 2009 р. вiн не зiбрав жодної машини, виробленi їм в 2010 р. 89 автобусiв свiдчать про прагненя до нескiнченностi темпах зростання. На
другому мiсцi в цiй "номiнацiї" херсонський автобусний завод "АнтоРус", випустив в 2010 р. 66 автобусiв, що на 340% бiльше, нiж у 2009 р.
Лiдером за обсягами виробництва автобусiв в Українi стала корпорацiя "Богдан", де з конвеєра спустили 853 машини, що на 43% бiльше, нiж
у 2009 р. Паралельно корпорацiя проводить реструктуризацiю, зосереджуючи виробництво на одному проммайданчику. Буквально вiдразу
пiсля новорiчних свят "Богдан" продав близько 10% акцiй ПАТ "Черкаський автобусний завод", а вже в березнi - ще приблизно 40% акцiй
цього пiдприємства. У корпорацiї ухвалили таке рiшення в зв'язку з тим, що в 2011 р. буде запущена друга черга "Автомобiльного заводу"
Богдан "на колишньому Луцькому автомобiльному заводi. Пiсля запуску другої черги потужнiсть виробництва на пiдприємствi складе 9 тис.
автобусiв всiх класiв в рiк. Стимулював розвиток українських автовиробникiв в умовах тотального падiння внутрiшнього ринку росiйський
споживач. Росiйська економiка швидше вiдновлюється пiсля фiнансово-економiчної кризи. Крiм того, в Росiї в рамках оновлення автобусного
парку в минулому роцi на урядовому рiвнi дiяла програма пiльгового кредитування для перевiзникiв пасажирiв, якi купують новi автобуси.
Все це i призвело до збiльшення поставок українських автобусiв в РФ . Втiм, сприяли закрiпленню українських компанiй на росiйському ринку
не тiльки перерахованi фактори. Однiєю з головних складових успiху стала, скажiмо так, надзвичайно гнучка цiнова полiтика спiввiтчизникiв.
Чимало пiдсобила українським автовиробникам i толерантнiсть росiйських чиновникiв, що розповсюдили дiю пiльгового кредитування на
придбання "чужий" технiки. Ще на початку 2011 року представники української влади заявляли, що в рамках Держпрограми з пiдготовки та
проведення Євро-2012 будуть закуповуватися тiльки автобуси українського виробництва. Але в 2011 р. на грошi мiсцевого бюджету були
закупленi 185 бiлоруських автобусiв МАЗ для КП "Київпастранс". У 2012 р. українське виробництво автобусiв, за прогнозами експертiв,
зростало головним чином за рахунок експортної орiєнтованостi виробникiв. А ось долю українського ринку фiгуранти i експерти
передбачають по-рiзному. Перший погляд.Старт держпрограм, а також поступове одужання української економiки, збiльшення кiлькостi
кредитних i лiзингових програм, зниження процентних ставок по них зроблять позитивний вплив на вiтчизняний ринок. За нашими
прогнозами, в 2011 р. ринок виросте на 50%. Але багато експертiв не подiляють оптимiзму гравцiв ринку, вважаючи, що тi видають бажане
за дiйсне i сильно перебiльшують позитивний вплив таких чинникiв, як активiзацiя кредитної дiяльностi банкiв та вiдновлення дiї урядових
програм. По-перше, хоча ставки по кредитах i були зниженi, вони залишаються все ще досить високими. За словами автоперевiзникiв,
економiчно привабливою для операторiв є ставка не вище 20%. По-друге, iснують побоювання щодо безперебiйного держфiнансування
покупки нової автобусної технiки для мiст - господарiв Чемпiонату. До речi, i самi гравцi ринку не до кiнця впевненi, що плани по
держзакупiвлю автобусiв будуть реалiзованi в повному обсязi. По-третє, ситуацiя на ринку пасажирських перевезень (а легальнi перевiзники
i є основними споживачами автобусiв) продовжує погiршуватися, стверджують гравцi транспортного ринку. Ситуацiя з тарифами на
перевезення, дорожнеча кредитiв, присутнiсть на ринку нелегальних перевiзникiв - все це буде тiльки погiршувати стан галузi пасажирських
перевезень. Основну "шкоду" даної галузi, за словами експертiв, завдають нелегальнi перевiзники, якi вiдбирають чималу частину
споживачiв у офiцiйних гравцiв ринку. За даними останнiх, частка нелегалiв становить 15-20% загальноукраїнського ринку пасажирських
перевезень. А чим ближче до Києва, тим обсяг тiньового сектора бiльше, у столицi вiн досягає 40%. Втiм, i легальний сектор не радує
виробникiв автобусiв, якi вважають, що мунiципальнi властi повиннi активнiше i жорсткiше заохочувати перевiзникiв до оновлення
автопаркiв. За даними виробникiв, в Українi бiльше 180 тис. од. автобусної технiки, 75-80% якої старше 12 рокiв. У країнах ЄС щорiчно
замiнюється 15% автобусного парку. Але в Українi навiть у докризовi роки замiнювалося трохи бiльше 6 тис. од. автобусної технiки (тобто
близько 3,3%). У комплексi цi фактори (засилля нелегалiв, зовсiм не купують новi автобуси, i низькi темпи оновлення автопарку легальними
перевiзниками) можуть помiтно стримати вiдновлення вiтчизняного ринку нових автобусiв. А ось ринок уживаних автобусiв в таких умовах,
навпаки, помiтно зростає. За пiдсумками 2010 р. частка таких автобусiв склала близько 16% загального обсягу ринку автобусiв, стверджують
оператори ринку (у сегментi малого класу частка неновою технiки складає трохи бiльше 5%, в сегментi середнiх автобусiв - близько 16% i в
сегментi великих i надвеликих - бiльше 80%). Протягом останнiх п'яти рокiв основний прирiст обсягiв реалiзацiї автобусiв здiйснювався за
рахунок автобусiв малого класу, i частка цього сегмента поступово збiльшувалася на ринку. Не став винятком i минулий рiк, коли частка
автобусiв малого класу зросла з 82% до 85%. Проте вже в 2012-2013 р. р., очiкують експерти, ситуацiя почне змiнюватися: частка великих i
надвеликих автобусiв буде поступово рости. Ринок автобусiв безпосередньо залежить вiд ринку пасажирських перевезень, а також вiд
держрегулювання в цiй галузi, особливо в сферi рухомого складу i формування тарифної полiтики. На нашу думку, необхiдно, щоб держава
ввела вимоги щодо використання певної кiлькостi нових автобусiв на маршрутах. У цьому випадку перевiзникам просто нiкуди буде подiтися,
i вони будуть змушенi купувати нову технiку. Також iснує велика проблема з адмiнiстративним стримуванням тарифiв на перевезення
пасажирiв. Оскiльки у нас в країнi постiйнi вибори, тариф на перевезення весь час стримується, i нiкому не цiкавi економiчнi обгрунтування
перевiзникiв. Пiдвищувати розцiнки на цi послуги необхiдно. Якщо цього не робити, транспортнi компанiї просто зупиняться. У 2009 роцi на
Українi поширився єкономiчний кризис, який привiв до руйнування банкiвської кредитної системи. Це в свою чергу дуже боляче
вiдобразилось на покупательнiй спроможностi фiзичних осiб, якi є основними споживачами продукцiї пiдприємства. В 2009 р. випуск
автобусiв с запланованих 180 шт. в мiсяць впав до 30 шт. Така ж тенденцiя тривала i на протязi 2010 р. В 2011 р. почався вiхiд з кризового
стану, у середньому в мiсяц випускалося 46 одиниць продукцiї. В 2012 р. Товариство вернулося на кризовий рiвеь, у середньому в мiсяць
продавалося 20 автобусiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2012 р. пiдприємство мало штрафнi санкцiї у сумi 10,0 тис. грн., у тому числi: - штрафнi санкцiї до Податкової служби України з ПДВ та
податку на прибуток - 10,0 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства у 2012 р. вiдбувалось за рахунок власних обiгових коштiв. Для поповнення обiгових коштiв в 2012 р.
Товариство використовувало авансовi платежi вiд покупцiв. Цi авансовi платежi використовувались для платежiв постачальникам за
матерiали. В 2012 р.: " Пiдприємство мало достатньо високолiквiдних коштiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань. " Приток
фiнансових ресурсiв здiйснювався через власнi кошти. " Фiнансова стiйкiсть Пiдприємства протягом 2012 р. залишалася на високому рiвнi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про
очікувані прибутки від виконання цих договорів
Невиконаних договорiв Пiдприємство не має. Портфель замовлень на Пiдприємствi формується на протязi всього року. Довгострокових
договорiв на Пiдприємствi 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)
Пiдприємство планує: - поступово збiльшувати обсяги виробництва i реалiзацiї продукцiї, яка користується попитом - збiльшення виробничих
площ - освоєння нових закордонних технологiй виробництва та ремонта на екперiментальнiй дiлянцi з наступним втiленням у масове
виробництво - закрiплення ринкових позицiй - розширення сектору присутностi на ринку - рiзнопланова економiя енергоносiїв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство розширює лiнiйку автобусiв новою моделлю "Рута". Нова модель мiського автобуса на 25 мiсць, оснащена платформою "ГАЗелiБiзнес" i дизельним двигуном Cummins. Переваг нової марки - економiчнiсть, надiйнiсть, збiльшений мiжсервiсний iнтервал, збiльшену
потужнiсть нового двигуна Cummins. Поява даного автобуса особливо актуально напередоднi набрання чинностi закону, що забороняє
переобладнання вантажних автобусiв у маршрутнi таксi. Одна з найпопулярнiших марок мiських автобусiв отримає вдосконалену платформу i
турбодизель Cummins. Нове шасi i силовий агрегат "запозиченi" у презентованiй недавно дизельної "ГАЗелi-Бiзнес", що позитивно
позначається на якостi автобусiв "Рута": тепер вони володiють всiма кращими технiчними характеристиками, властивими автомобiлям ГАЗ з
сучасним дизельним двигуном Cummins. Поява дизельної модифiкацiї "ГАЗ" в червнi цього року стало довгоочiкуваною подiєю для
українського ринку. Партнером "Групи ГАЗ" був обраний найбiльший у свiтi незалежний виробник дизельних двигунiв - американська
компанiя Cummins Inc., Яка запропонувала новiтнiй i найтехнологiчнiший в своєму класi силовий агрегат Cummins ISF для малотоннажних
вантажiвок. Технiчнi параметри двигуна iдеально пiдiйшли для "ГАЗелi": при робочому обсязi 2,8 л його потужнiсть становить 120 к.с.,
крутний момент - 297 Нм при 1600-2700 об / хв. Дизель оснащений сучасною системою паливоподачi common rail i турбокомпресором, якi
забезпечують оптимальне поєднання високої паливної економiчностi та тягово-динамiчних характеристик. Ресурс двигуна - 500 тис. км. В
рамках програми активiзацiї економiки на 2013-2014 рр., яку прийняли на засiданнi Кабмiну, передбачена i галузева програма "Шкiльний
автобус". Передбачено, що в її рамках хочуть закупити 2026 одиниць автобусiв. У 2013 роцi на це буде видiлено 243 млн. гривень, з яких 166
млн. гривень заплатять з держбюджету, а 77 млн. з мiсцевих бюджетiв. За цi грошi хочуть закупити 737 автобусiв. У 2014 роцi плани ще
грандiознiшi - 1289 автобусiв, але на це видiляється з державного бюджету 0 гривень. На 70 млн. закуплять машин за рахунок мiсцевих
бюджетiв, а ось основне фiнансування в обсязi 358 млн. гривень повинно прийти з додаткових джерел i значаться як додаткова потреба.
Бiльш реальним виглядає оновлення парку транспортних засобiв "Укрпошти" на суму 120 млн. гривень, пiд що будуть наданi держгарантiї пiд
кредити. За iдеологiєю урядової програми активiзацiї економiки закупiвлi повиннi проводитися в українських виробникiв. Крiм того, в
програмi записано, що будуть вивчатись потреба в оновленнi iснуючого парку автотранспорту, з визначенням цiни, характеристик i кiлькостi.
На основi цього буде формуватися держзамовлення на виробництво автомобiлiв, автобусiв, а робити це доручено Мiнпромполiтики,
Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та всiм iншим органам влади Товариство очiкує замовлень по цим державним програмам. Витрат на
дослiдження та розробки протягом 2012 р. не було.
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
На пiдприємствi ведеться постiйна робота з боржниками у зв'язку iз чим простроченої дебiторської заборгованостi майже немає. Судових
справ, стороною яких виступає емiтент у 2012 р. не було.
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
Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства не було. На пiдставi облiкових даних був
зроблений аналiз фiнансового стану Пiдприємства, який наведено у таблицi. Показники фiнансового стану Найменування показнику Формула
розрахунку Нормативне значення На 01.01.12 На 31.12.12 Аналiз лiквiдностi пiдприємства Коефiцiєнт покриття ф.1 р. 260/ ф.1р.620 > 1 30,7
47,7 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1 (р. 260 - р. 100 -р.110-р. 120 -р. 130-р. 140) / ф.1 р. 620 0,6 - 0,8 24,3 40,8 Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi ф.1 (р. 220 + р. 230 +р.240) / ф.1 р. 620 0,25-0,5 24,2 40,4 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 ( р. 260 - р. 620) >0
збiльшення 127282,0 145326,0 Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ф.1
р. 380 / ф.1 р. 640 > 0,5 0,9 0,9 Коефiцiєнт фiнансування ф.1 ( р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630) / ф.1 р. 380 <1 зменшення 0,13 0,1
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами ф.1 (р. 260-р. 620) /ф.1 р. 620 >0,1 29,69 46,7 Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу ф.1 (р. 260-р. 620) /ф.1 р.380 >0 збiльшення 1,04 1,03 Аналiз рентабельностi пiдприємства Коефiцiєнт рентабельностi активiв
ф.2р.220 або р.225/ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 >0 збiльшення 0,16 0,12 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу ф.2р.220 або
р.225/ф.1(р.380(гр.3)+р380(гр.4))/2 >0 збiльшення 0,18 0,13 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р. 035 >0
збiльшення 0,21 0,29 Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї ф. 2р.100(або р. 105) +090-060 / ф.2 (р. 040+070+080) >0 збiльшення 0,14 0,03
Аналiз дiлової активностi пiдприємства Коефiцiєнт оборотностi активiв ф.2р. 035/ф.1(р. 280 (гр. 3) +р. 280 (гр.4)) /2 збiльшення 0,76 0,4
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi ф.2 р. 035 / ф1 ( сум. (р. 520/р.610) гр. 3+ сум. (р. 520р./ 610) гр.4)/2 збiльшення 30,15
16,35 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi ф.2 р. 035 / ф.1 ( сум. (р.150/р.210) гр. 3+ сум. (р. 150/р.210) гр.4)/2 збiльшення
130,7 70,9 Строк погашення дебiторської заборгованостi (днiв) Тривалiсть перiоду/коефiцiєнт оборот. дебiтор. заборгованостi зменшення
2,79 5,15 Строк погашення кредиторської заборгованостi (днiв) Тривалiсть перiоду/коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
зменшення 12,1 22,32 Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв ф.2 р. 040 / ф.1( сум. (р.100/р.140) гр. 3+ сум. (р. 100/р.140) гр. 4) / 2
збiльшення 3,45 1,88 Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) ф.2 р. 035 / ф.1(р. 031 (гр. 3)+р. 031 (гр. 4)) / 2 збiльшення
10,2 5,5 Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу ф.2 р. 035 / ф.1( 380 (гр. 3)+р. 380 (гр. 4)) / 2 збiльшення 0,8 0,46 Аналiз майнового стану
пiдприємства Коефiцiєнт зносу основних засобiв ф.1 р. 032 / ф.1р.031 зменшення 0,39 0,42 Коефiцiєнт оновлення основних засобiв ф.5 р.
260 (гр. 5)/ ф.1р.031 (гр.4 ) збiльшення 0,0 0,0 Коефiцiєнт вибуття основних засобiв ф.5 р. 260 (гр. 8 ) / ф.1р.031 (гр.3 ) повинен бути
менше, нiж коефiцiєнт оновлення основних засобiв 0,006 0,006 Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу i дозволяє
визначити можливiсть пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання. Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку
таких показникiв (коефiцiєнтiв): " Коефiцiєнт покриття; " Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi; " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi " Коефiцiєнт
чистого оборотного капiталу. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточного
зобов'язанням пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, що можуть бути використанi для погашення його поточних
зобов'язань. У загальному випадку пiдприємство враховується лiквiдним, якщо має чистий оборотний капiтал, тобто його поточнi активи

бiльш нiж поточнi зобов'язання. Значення цього коефiцiєнту у Пiдприємства протягом звiтного перiоду зменшилося у порiвняннi iз значенням
цього коефiцiєнту на початок року i на кiнець звiтного перiоду становить 47,7, що вище нормативного значення, тобто Пiдприємство має
достатньо ресурсiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення
найбiльш лiквiдних оборотних коштiв (коштiв i їхнiх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй i дебiторської заборгованостi) до поточних
зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного
проведення розрахункiв з дебiторами. Значення показника швидкої лiквiдностi протягом звiтного перiоду вище нормативного i на кiнець
звiтного перiоду становить 40,8, що свiдчить про наявнiсть лiквiдних коштiв у структурi власних заощаджень. Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi обчислюється як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточного зобов'язанням. Коефiцiєнт
абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Значення цього коефiцiєнту протягом звiтного
перiоду значно бiльше нормативного i на кiнець звiтного перiоду становить 40,4, що свiдчить про високу долю високолiквiдних коштiв у
структурi власних заощаджень. Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства i його
поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть i величина свiдчать про можливiсть пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання i
розширювати подальшу дiяльнiсть. На Пiдприємствi станом на 31.12.2012 р. чистий оборотний капiтал складає 145326,0. Аналiз
платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за даними балансу пiдприємства, характеризує структуру джерел
фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi.
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): " коефiцiєнт
платоспроможностi (автономiї); " коефiцiєнт фiнансування; " коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; " коефiцiєнт
маневреностi власного капiталу. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його
дiяльнiсть. Значення цього коефiцiєнту протягом звiтного перiоду вище нормативного i на кiнець звiтного перiоду становить 0,9, що свiдчить
про стiйкий фiнансовий стан пiдприємства. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та
власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Значення цього коефiцiєнту на кiнець звiтного перiоду
дорiвнює 0,1. Це означає, що протягом звiтного перiоду спостерiгається тенденцiя зменшення цього коефiцiєнту. Коефiцiєнт забезпеченостi
власними оборотними засобами розраховується як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини поточних зобов'язань
пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Значення цього коефiцiєнту на кiнець звiтного перiоду
становить 46,7, що свiдчить про наявнiсть власних оборотних коштiв. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина
власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. На кiнець
звiтного перiоду значення цього коефiцiєнту становить 1,03, що свiдчить про те, що власний капiтал спрямований на придбання необоротних
активiв. Аналiз дiлової активностi Пiдприємства дозволяє зробити висновок про збiльшення чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї,
одночасно спостерiгається зменшення оборотностi кредиторської та дебiторської заборгованостi, зменшення фондовiддачi та коефiцiєнту
оборотностi власного капiталу, тобто на Пiдприємствi спостерiгається зменшення деяких показникiв, але фiнансовий стан залишається
стабiльним. Проведений аналiз показує, що Пiдприємство в 2012 р.: " Пiдприємство мало достатньо високолiквiдних коштiв для погашення
своїх короткострокових зобов'язань. " Приток фiнансових ресурсiв здiйснювався через власнi кошти. " Фiнансова стiйкiсть Пiдприємства
залишалася на високому рiвнi. Дата, час та мiсце проведення Загальних зборiв за 2012 р.: _22_ березня 2013р., об 18.00 годинi, за адресою:
Україна, Донецька область, м. Часiв Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551, зала засiдань. Час початку реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних
зборах: 17.00г. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 24.00г. 18.03.2013р. Перелiк питань, що
виносяться на голосування: 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.
Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi Товариства за 2012р. 3.
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за результатами
Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012р. 4. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012р. 5.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012р. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку. 7. Внесення змiн до Статуту Дочiрнього
пiдприємства _Ваш магазин №16_ Вiдкритого акцiонерного товариства _Часiвоярський ремонтний завод_

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)
на початок
періоду

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

6593

6400

0

0

6593

6400

будівлі та споруди

4152

4086

0

0

4152

4086

машини та обладнання

1049

922

0

0

1049

922

транспортні засоби

1375

1289

0

0

1375

1289

інші

17

103

0

0

17

103

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

6593

6400

0

0

6593

6400

Усього

Опис Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на свiй розсуд володiє, користується i
розпоряджається належним йому майном, у тому числi має право надати майно iншим суб'єктам для використання
його на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших
форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом України. Виробничi потужностi - потужностi
Пiдприємства, що використовуються в процесi виробництва продукцiї. Пiдприємство володiє виробничими
потужностями, що значаться на його балансi на правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження
у термiнах. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi
на Пiдприємствi немає. Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться. Основних засобiв, оформлених у
банкiвську заставу станом на 31.12.2012 р. на Пiдприємствi немає. Термiни використування складають будинкiв та
споруд вiд 20 до 50 рокiв; машин та обладнання вiд 5 до 15 рокiв; транспортних засобiв вiд 5 до 15 рокiв;
iнструментiв, приладiв вiд 4 до 10 рокiв. Об'єкти основних засобiв використовуються Пiдприємством за цiльовим
призначенням. На пiдприємствi постiйно проводяться поточнi та капiтальнi ремонти основних засобiв усiх груп.

Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" має у власностi: "
Виробничiй комплекс загальною площею 12156,3 кв.м., розташований за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр,
вул. Зелена, 1, згiдно свiдоцтва про право власностi вiд 27.09.2011 № 138 видане рiшенням виконкому
Часовоярської мiської ради. Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси" надає в оренду: 1. Частину територiї загальною площею 12,0 кв.м., яка розташована за адресою:
Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1, згiдно договору оренди вiд 01.07.2007 р. № б/н з ПрАТ "Українська
мобiльна свiязь". 2. Частину площi нежитлового примiщення (частина даху), яке розташоване за адресою:
Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1, загальною площею 10,0 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.11.10 №
62 з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". 3. Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м.
Часiв Яр, вул. Недогибченко, 79, загальною площею 152 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.01.2012 р. № 2 з ДП
"Ваш магазин № 16". 4.Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул.
Пiрогова, 2, загальною площею 289,6 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.01.2012 р. № 1 з ДП "Ваш магазин №
16". Протягом звiтного року виробничi потужностi Пiдприємства використовувались практично на 75 %. Ступiнь
зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 48,6 %, машини та обладнання - 64,83 %,
транспортнi засоби - 28,48 %, iншi - 97,32 % , в цiлому - 59,81 %. Основнi питання облiку основних засобiв
регламентовано МСБО 16 "Основнi засоби". Зокрема, оцiнцi основних засобiв пiсля їх визнання активами (тобто на
дату балансу) присвячено параграф 29 МСБО 16. Так, суб'єкт господарювання має обирати своєю облiковою
полiтикою або модель собiвартостi в параграфi 30, або модель переоцiнки в параграфi 31, i йому слiд
застосовувати цю полiтику до всього класу основних засобiв. Облiковою полiтикою ПАТ передбачено
вiдображення основних засобiв на дату балансу за їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї (модель
собiвартостi). Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 11015,0 тис. грн., у тому
числi: - первiсна вартiсть будинкiв та споруд складає 6089,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть машин та обладнання
складає 2765,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 1885,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 276,0 тис. грн. ПАТ володiє основними засобами, що значаться на його
балансi на правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. Залишкова вартiсть
основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, що значаться на балансi ПАТ, станом на 31.12.2012
р. складає 6400,0 тис. грн. За звiтний перiод було введено до експлуатацiї основних засобiв на суму 303,0 тис.
грн., в тому числi: - машин та обладнання на суму 20,0 тис. грн. (придбання нових, полiпшення обладнання,
зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 190,0 тис. грн. (придбання
нових); - iнструменти, прилади на суму 93,0 тис. грн. (придбання нових). У ПАТ за звiтний перiод внаслiдок
реалiзацiї вибули транспортнi засоби по первiснiй вартостi 102,0 тис. грн., знос - 50,0 тис. грн. Амортизацiйнi
вiдрахування є головним елементом приведення вартостi основного засобу до реального стану. Згiдно вимог
МСБО 16 "Основнi засоби" та Наказу про облiкову полiтику ПАТ амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом, виходячи iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв. За звiтний перiод Товариством
нарахована амортизацiя у сумi 444,0 тис. грн., в тому числi: - амортизацiя будинкiв та споруд на суму 66,0 тис.
грн.; - амортизацiя машин та обладнання на суму 144,0 тис. грн.; - амортизацiя транспортних засобiв на суму
224,0 тис. грн.; - амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 10,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї активу
починається з мiсяця, що наступає за мiсяцем введення його в експлуатацiю. Амортизацiя нараховується лiнiйним
методом до кiнця того мiсяця, у якому наступає зрiвняння вартостi амортизацiйних вiдрахувань з початковою
вартiстю основного засобу, або у якому основний засiб призначено для лiквiдацiї, або його продано чи виявлено
недостачу. ПАТ визначено строк корисного використання основних засобiв до кiнця того мiсяця, у якому наступає
зрiвняння вартостi амортизацiйних вiдрахувань з початковою вартiстю основного засобу, але не менше мiнiмально
допустимого строку, встановленого Податковим Кодексом. Перегляду термiнiв корисного використання основних
засобiв протягом звiтного року не вiдбувалось. Витрати на ремонт та вiдновлення визнаються у звiтi про
фiнансовi результати, в перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до адмiнiстративних витрат,
окрiм випадкiв, коли такi витрати необхiдно капiталiзувати. Витрати на утримання основних засобiв визнаються як
адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 р. ПАТ не мало потенцiйних угод
з придбання основних засобiв. ПАТ не проводилась переоцiнка вартостi основних засобiв так, як їх вартiсть
вiдповiдає ринковому стану вартостi таких основних засобiв. Також не виникало необхiдностi у залученнi
незалежного оцiнювача. Всi основнi засоби знаходяться в експлуатацiї. У ПАТ не виникає необхiдностi визнання
знецiнення основних засобiв.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний
період

За попередній період

140553

121867

Статутний капітал (тис. грн.)

2219

2219

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2219

2219

Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд
17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(140553.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2219.000
тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає
величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

0

X

X

0

0

0

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
цінними паперами)(за
кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями
в корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

X
Податкові зобов'язання

X

1298

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1815

X

X

Усього зобов'язань

X

3113

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання складають 1815,0 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової
звiтностi.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 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

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво автобусов

248 штук

47824

76.48

248 штук

47610.2

65.59

2

Виробництво кузовiв для
автотранспортних засобiв

д/н

13010

20.8

д/н

12881.1

17.74

№ з/п

Основний вид продукції*

1

_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати (комплектуючi матерiали, запаснi частини)

66.01

3

Витрати на оплату працi

27.1

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

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
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 дострокове припинення їх
повноважень

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не вiдбувались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Так

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків
акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради немає комiтетов

Інші (запишіть)

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
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками

Ні

X

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)

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та
засідань правління?
Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Засiдань правлiння не
вiдбувається. Директор-одноособовий
виконавчий орган.

Ні

Ні

Ні

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

Ні

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

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про
притягнення до майнової

відповідальності членів
правління
Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

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
Положення про загальні збори акціонерів

Ні

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

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та
внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після
їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Фінансова
звітність,
результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотків та
більше статутного
капіталу

Інформація
Копії документів
розміщується на
надаються на
власній інтернетзапит акціонера сторінці акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні)

Так

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
Наглядова рада

X
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)

Змiна Аудитора пов'язана зi змiною його юридичного статусу. згiдно з Податковим
кодексом України

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

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
З власної ініціативи

Ні

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):

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)

Згiдно рiшення загальних зборiв з 15.07.2010 р. був припинений договiр на
ведення реєстру № 101 вiд 30.06.2009 р.

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:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію 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:

Річна фінансова звітність підприємства

Коди
Дата (рік, 2013 | 01 |
місяць,
01
число)

Підприє ПУБЛІЧНЕ за ЄДРПОУ 01350251
мство
АКЦIОНЕРН
Е
ТОВАРИСТ
ВО "ЗАВОД
"ЧАСIВОЯР
СЬКІ
АВТОБУСИ
"
Терито
рія

за КОАТУУ1410370600

Організ Публічне
аційно- акціонерне
правов товариство
а
форма
господа
рюванн
я

за КОПФГ

112

Орган
держав
ного
управлі
ння

за СПОДУ

6024

Вид
економі
чної
діяльно
сті

за КВЕД

29.10

Середн
я
кількіст
ь
працівн
иків

167

Одиниц
я
виміру:

тис. грн.

Адреса: 84553 Донецька область
Артемiвський район м. Часiв Яр
вул. Зелена, б. 1
Складено (зробити позначку "v" у
відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами
бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами
фінансової звітності

V
Баланс на 31.12.2012 р.

Актив
1

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
2

3

4

- залишкова вартість

010

5

1

- первісна вартість

011

42

43

- накопичена амортизація

012

( 37 )

( 42 )

Незавершене будівництво

020

0

0

- залишкова вартість

030

6565

6374

- первісна вартість

031

10764

10965

- знос

032

( 4199 )

( 4591 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

- 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

28

26

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

50

50

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 22

( 24 )

Відстрочені податкові активи

060

153

13

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

21629

15652

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1822

1947

Готова продукція

130

3824

3912

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

7

554

- первісна вартість

161

7

554

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- з бюджетом

170

1

3

- за виданими авансами

180

390

668

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

49

34

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

103846

125643

- у т.ч. в касі

231

5

5

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

16

14

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив
1

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
2

3

4

Статутний капітал

300

2219

2219

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

555

555

I. Власний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

119093

137779

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

121867

140553

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

11986

11175

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

Усього за розділом II

430

11986

11175

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

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

99

91

- з одержаних авансів

540

899

662

- з бюджетом

550

2460

1298

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

157

101

- з оплати праці

580

834

936

- 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

33

25

Усього за розділом IV

620

4482

3113

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Примітки

Д/н

Керівник

Полосухiн
Володимир
Iванович

Головний бухгалтер

Чупринiна
Яна
Геннадiївна

ЗВІТ
ПРО
ФІНАНС

ОВІ
РЕЗУЛЬ
ТАТИ
за
31.12.2
012 р.
I.
ФІНАНС
ОВІ
РЕЗУЛЬ
ТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

72592

133827

Податок на додану вартість

015

12099

22304

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

60493

111523

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 45124 )

( 84185 )

- прибуток

050

15369

27338

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

803

682

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 12618 )

( 13364 )

Витрати на збут

080

( 246 )

( 345 )

Інші операційні витрати

090

( 1040 )

( 1173 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

2268

13138

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

21395

17890

Інші доходи

130

71

511

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 52 )

( 488 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

- прибуток

170

23682

31051

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 4996 )

( 7502 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Валовий прибуток:

Фінансові результати від операційної діяльності:

0
(0)

(0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

18686

23549

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

18686

23549

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

За звітний період

За попередній період

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка
2

3

4

Матеріальні затрати

1

230

39640

75596

Витрати на оплату праці

240

16274

17997

Відрахування на соціальні заходи

250

2558

3382

Амортизація

260

449

568

Інші операційни витрати

270

1128

2012

Разом

280

60049

99555

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

8876008

8876008

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

8876008

8876008

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

2.10523

2.65311

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

2.10523

2.65311

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

60383

116766

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Примітки

Д/н

Керівник

Полосухiн
Володимир
Iванович

Головний бухгалтер

Чупринiна
Яна
Геннадiївна

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Покупців і замовників авансів

020

9858

19931

Повернення авансів

030

32

218

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

21395

17890

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

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Товарів (робіт, послуг)

090

39187

112069

Авансів

095

319

413

Повернення авансів

100

109

0

Працівникам

105

13550

14356

Витрат на відрядження

110

80

127

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

5142

4553

Зобов'язань з податку на прибуток

120

5807

7211

Відрахувань на соціальні заходи

125

2733

3073

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

130

2683

2909

Цільових внесків

140

0

0

Інші витрачання

145

332

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

21726

10094

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

21726

10094

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

71

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

88000

- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

0

0

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

71

88000

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

71

88000

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

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

21797

98094

Залишок коштів на початок року

410

103846

5752

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

125643

103846

Примітки

Д/н

Керівник

Полосухiн
Володимир
Iванович

Головний бухгалтер

Чупринiна
Яна
Геннадiївна

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Додаткови
Інший
Нерозподіл
й
Резервний
Неоплачен Вилучений
додатковий
ений
вкладений
капітал
ий капітал капітал
капітал
прибуток
капітал

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

2219

0

0

2291

555

129586

0

0

134651

Зміна облікової політики

020

0

0

0

-2291

0

-10297

0

0

-12588

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

-196

0

0

-196

Скоригований залишок на
початок року

050

2219

0

0

0

555

119093

0

0

121867

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)

Використання дооцінки
необоротних активів

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

130

0

0

0

0

0

18686

0

0

18686

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

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на початок року

Разом

Коригування:

Переоцінка активів:

Розподіл прибутку:

Внески учасників:
Внески до капіталу

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

Інші зміни

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

18686

0

0

18686

Залишок на кінець року

300

2219

0

0

0

555

137779

0

0

140553

Вилучення капіталу:

Інші зміни в капіталі:

Примітки

Д/н

Керівник

Полосухiн
Володимир
Iванович

Головний бухгалтер

Чупринiна
Яна
Геннадiївна

Примітк
и до
річної
фінанс
ової
звітнос
ті за
31.12.2
012 р.
I.
Немате
ріальні
активи

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка
-)

Залишок на початок
року

Вибуло за рік

Інші зміни за рік

Втрати
Нарахова
від
Групи
Надійшло
но
зменшенн
нематеріальн Код рядка первісна накопиче
за рік первісної накопиче первісна накопиче амортизац
я
их активів
(пероціне
на
(переоцін
ної
(пероціне
на
ії за рік корисност
на)
амортизац
еної амортизац
на)
амортизац
і за рік
вартість
ія
вартості)
ії
вартість
ія

1

2

Права
користув
ання
природн
ими
ресурсам
и

010

Права
користув
ання

020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

перві
сної
(пере
оціне
ної
варто
сті)
12

Залишок на кінець
року

накопиче первісна накопиче
ної
(пероціне
на
амортизац
на)
амортизац
ії
вартість
ія

13

14

15

майном
Права на
комерцій
ні
позначен
ня

030

Права на
об'єкти
промисл
ової
властиво
сті

040

Авторськ
е право
та
суміжні з
ним
права

050

060
Інші
нематері
альні
активи

070

Разом

080

Гудвіл

090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності

(085)

II. Основні засоби

Втрати
у тому числі
від
Інші зміни за
Залишок на
одержані за
передані в
зменше
рік
кінець року
фінансовою
оперативну
ння
орендою
оренду
корисно
сті за
пер
Нарахо рік
вісн
Групи
Надійш
вано
Код
ої
основних
ло за первісн
амортиз
рядка первісн
первісн
(пе
первісн
первісн
первісн
засобів
рік
ації за
ої
а
а
рео
а
а
а
рік
(переоц
(пероці знос
зносу (пероці знос
цін
зносу (пероці знос (пероці знос (пероці знос
іненої
нена)
нена)
ено
нена)
нена)
нена)
вартості
вартість
вартість
ї
вартість
вартість
вартість
)
вар
тос
ті)
Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Залишок на
початок року

1

2

Земе
льні
діля
нки

100

Інвес
тиці
йна
неру
хомі
сть

105

Капі
таль
ні
витр
ати
на
полі
пше
ння
земе

110

3

4

5

6

7

Вибуло за
рік

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ль
Буди
нки,
спор
уди
та
пере
дава
льні
прис
трої

120

Маш
ини
та
обла
днан
ня

130

Тран
спор
тні
засо
би

140

Інстр
умен
ти,
прил
ади,
інве
нтар
(меб
лі)

150

Твар
ини

160

Бага
торіч
ні
наса
джен
ня

170

Інші
осно
вні
засо
би

180

Біблі
отеч
ні
фонд
и

190

Мал
оцін
ні
необ
орот
ні
мате
ріаль
ні
акти
ви

200

Тим
часо
ві
(нет
итул
ьні)
спор
уди

210

Прир
одні
ресу
рси

220

Інве
нтар
на
тара

230

Пред
мети
прок
ату

240

Інші
необ
орот
ні
мате
ріаль
ні
акти
ви

250

Разо
м

260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.
1)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.
1)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Інші

330

Разом

340

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341
)

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342
)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код
рядка

За рік

1

2

3

А. Фінансові інвестиції за методом участі
в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства

360

спільну діяльність

370

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380

На кінець року
довгострокові

поточні

4

5

акції

390

облігації

400

інші

410

Разом (розд. А + розд. Б)

420

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421
)

за справедливою вартістю

(422
)

за амортизованою вартістю

(423
)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424
)

за справедливою вартістю

(425
)

за амортизованою собівартістю

(426
)

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця

450

Реалізація інших оборотних активів

460

Штрафи, пені, неустойки

470

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного
призначення

480

Інші операційні доходи і витрати

490

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

непродуктивні витрати і втрати

492

X

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства

510

спільну діяльність

520

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

Проценти

540

Фінансова оренда активів

550

Інші фінансові доходи і витрати

560

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об'єднання підприємств

580

Результат оцінки корисності

590

Неопераційна курсова різниця

600

Безоплатно одержані активи

610

Списання необоротних активів

620

Інші доходи і витрати

630

X
X

X
X

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631
)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
пов'язаними сторонами

(632
)

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633

%

)

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

Поточний рахунок у банку

650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Грошові кошти в дорозі

670

Еквіваленти грошових коштів

680

Разом

690

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(

VII. Забезпечення і резерви

Збільшення за звітний
рік

Види забезпечень і резервів

Залишок на
Код рядка
початок
року

1

2

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

710

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо обтяжливих
контрактів

750

нарахов
ано
(створе
но)

додаткові
відрахуванн
я

4

5

3

Викори
стано у
звітном
у році

6

Сума
очікуваного
відшкодува
Сторновано ння витрат
використану іншою
Залишок на
суму у
стороною,
кінець року
звітному
що
році
врахована
при оцінці
забезпеченн
я
7

8

9

760
770
Резерв сумнівних боргів

775

Разом

780

VIII. Запаси

Переоцінка за рік

Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на
кінець року

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810

Паливо

820

Тара і тарні матеріали

830

Будівельні матеріали

840

Запасні частини

850

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860

Поточні біологічні активи

870

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Незавершене виробництво

890

Готова продукція

900

Товари

910

Разом

920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

переданих у переробку

(922)

оформлених в заставу

(923)

переданих на комісію

(924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

IX. Дебіторська заборгованість

у т.ч. за строками не погашення

Найменування показника

Код
рядка

Всього на кінець
року

до 12 місяців

1

2

3

4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
5

6

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників

1120

- валова замовникам

1130

- з авансів отриманих

1140

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

2

3

1
Поточний податок на прибуток

1210

Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року

1220

- на кінець звітного року

1225

Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року

1230

- на кінець звітного року

1235

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1241

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1251

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

Використано за рік - усього

1310

в тому числі на:
- будівництво об’єктів

1311

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

- з них машини та обладнання

1313

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315
1316
1317

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю
Групи
біологіч
них
активів

Залишок на
початок року

Обліковуються за справедливою вартістю

Вибуло за рік

Втрати Вигоди
Нарахован від
від
Код
о
зменше відновл
рядка
накопиче Надійш
накопиче
ло за рік первісна
амортизац ння
ення
первісна
на
на
вартість амортиза
вартість амортиза ії за рік корисно корисно
сті
сті
ція
ція

1

2

Довгост
рокові

1410

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на кінець
року
пер
накопичен
вісн
а
а
амортизаці
варт
я
ість
11

12

Зал
ишо
к на
поч
аток
рок
у
13

Залишок
Зміни
Надійшл
Вибуло
на
вартості
о за рік
за рік кінець
за рік
року

14

15

16

17

біологіч
ні
активи усього
у тому
числі:
робоча
худоба

1411

продукт
ивна
худоба

1412

багаторі
чні
насадже
ння

1413

1414
інші
довгост
рокові
біологіч
ні
активи

1415

Поточні
біологіч
ні
активи усього
у тому
числі:

1420

X

X

X

X

тварини
на
вирощу
ванні та
відгодів
лі

1421

X

X

X

X

біологіч
ні
активи
в стані
біологіч
них
перетво
рень
(крім
тварин
на
вирощу
ванні та
відгодів
лі)

1422

X

X

X

X

1423

X

X

X

X

інші
поточні
біологіч
ні
активи

1424

X

X

X

X

Разом

1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

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)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активі

Найменування показника

Витрати,
Вартість
пов'язані з
первісног
Код рядка
біологічними
о
перетворення
визнання
ми

Результат від
первісного
визнання
дохід

витрати

Уцінк
а

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -)
від
Виручка від Собівартість
реалізації
реалізації
первісного
реаліза
визнання та
ції
реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продукція та додаткові
біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:

1500

()

()

()

зернові і зернобобові

1510

()

()

()

з них: пшениця

1511

()

()

()

соя

1512

()

()

()

соняшник

1513

()

()

()

ріпак

1514

()

()

()

цукрові буряки
(фабричні)

1515

()

()

()

картопля

1516

()

()

()

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517

()

()

()

інша продукція
рослинництва

1518

()

()

()

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519

()

()

()

Продукція та додаткові
біологічні активи
тваринництва - усього
у тому числі:

1520

()

()

()

приріст живої маси усього

1530

()

()

()

з нього: великої рогатої
худоби

1531

()

()

()

свиней

1532

()

()

()

молоко

1533

()

()

()

вовна

1534

()

()

()

яйця

1535

()

()

()

інша продукція
тваринництва

1536

()

()

()

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537

()

()

()

продукція рибництва

1538

()

()

()

1539

()

()

()

1540

()

()

()

Сільськогосподарська
продукція та додаткові
біологічні активи - разом

10

Керівник

Полосухiн Володимир Iванович

Головний бухгалтер

Чупринiна Яна Геннадiївна

11

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" за 2012 рiк
Основна iнформацiя про Товариство Повна назва пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство
"Завод "Часiвоярськi автобуси" Iдентифiкацiйний код пiдприємства 01350251 Юридична адреса
84551, Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1 Керiвник Полосухiн Володимир Iванович Дата
реєстрацiї 05.05.1997 Орган реєстрацiї Виконавчий комiтет Артемiвської мiської ради
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство Дата початку
функцiонування 05.05.1997 Чисельнiсть, чол. 156 Види дiяльностi Виробництво автомобiлiв
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв Система оподаткування : Загальна: податок на
прибуток, податок на додану вартiсть та iншi Орган Державної податкової служби, у якому
пiдприємство зареєстроване як платник податкiв ДПI у м. Артемiвську Донецької областi Стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик Основнi засоби Основнi засоби Товариства враховуються i
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Для

визначення основних засобiв використовується вартiсна ознака у сумi 2500,00 грн. Передача
(введення в експлуатацiю) таких матерiальних цiнностей для господарської дiяльностi Товариства,
чи передача їх Товариства на пiдставi договору оренди, лiзингу чи подiбного роду угод
здiйснюється на пiдставi актiв введення в експлуатацiю або актiв внутрiшньої (зовнiшньої)
передачi цiнностей. Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних
засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до
використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi
класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби
оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з
доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовленi власними силами об'єкти основних
засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в
експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36
"Зменшення корисностi активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує
отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за
вирахуванням витрат на його вибуття. У разi якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв
оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не
встановлюється. Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв
визначається комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвництвом Товариства.
Строк корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної
iнвентаризацiї. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг,
встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом
виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних
засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. Усi основнi засоби
амортизуються згiдно зi статею 145 "Податкового кодексу України". Витрати на обслуговування,
експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення.
Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi
одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального
активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта, а операцiя по
замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. Вiдповiдно до законодавства
України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi
Товариства не вiдбивається. У подальшому, в разi придбання землi, вона буде вiдображатися у
фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. На дату звiтностi використовувати для оцiнки
основних засобiв модель собiвартостi. У подальшому основнi засоби оцiнюються за його
собiвартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення
корисностi. У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом
збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Основнi засоби,
призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються вiдповiдно до МСФЗ
5. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" Нематерiальними активами
визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми,
можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством
протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в
адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об'єкти нематерiальних активiв
класифiкуються за окремими групами: o патенти; o авторськi права (в т.ч. на програмне
забезпечення); o лiцензiї; o торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. Програмне
забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв,
враховується в складi цих об'єктiв. Нематерiальние активи оцiнюються за первiсною вартiстю
(собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням
нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального
активу складається зi всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до
використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод
їх виникнення. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть
нематерiального активу, якщо: o iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування
активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень
ефективностi; o цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо

наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються
прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну їх використання, але не бiльше 20 рокiв.
Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу
в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається
при їх постановцi на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником Товариства, виходячи з:
o очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або
iнших факторiв; o строкiв використання подiбних активiв, затвердженого керiвництвом
Товариства. На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю собiвартостi з
урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi
активiв". Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди
передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда
вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди,
визнаються активами Товариства за найменшою з вартостi або справедливої вартостi або
дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна
заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання з фiнансової оренди, з подiлом на
довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Фiнансовi витрати, визначаються з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток визначається за встановленим
орендодавцем у договорi оренди або як ставка можливого залучення. Фiнансовi витрати
включаються до звiту про фiнансовi результати протягом вiдповiдного перiоду оренди. Оренднi
платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйнотимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. У разi надання в операцiйну оренду
майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендаря, вiдображаються як iнший
операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi
iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi
класифiкуються за категорiями: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi
для продажу; o iнвестицiї в асоцiйованi Товариства. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi,
облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. Iнвестицiї,
мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за амортизованою
собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за
собiвартiстю. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з
вiднесенням її змiн на власний капiтал. Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства враховуються за
пайовим методом. Знецiнення активiв Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй
звiтностi з урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання
фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення
ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o
старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в технологiчному,
ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє Товариство, що сталося
протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного
перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування
активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi
змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в
наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. При наявностi ознак
знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума
очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою вартiстю за
мiнусом витрат на продаж та вартостi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування
менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення корисностi у звiтi
про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми
очiкуваного вiдшкодування. Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати всi
пiдприємство як одиницю, яка генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi
вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому у звiтностi не вiдображається. Витрати за
позиками. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на
позики, вiдбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку
iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з
вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. До квалiфiкованих

активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. Запаси Облiк i
вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси
враховуються по однорiдних групах: o основнi (технологiчнi) сировину та матерiали; o iншi
матерiали, в т.ч. будiвельнi; o запаснi частини; o паливо; o напiвфабрикати покупнi; o незавершене
виробництво; o готова продукцiя; o товари покупнi. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв
складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних
витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих
витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi нормальної потужностi
виробничого устаткування за допомогою розроблених коефiцiєнтiв. Незавершене виробництво та
готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю. Для
калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається Товариством застосовується
позаказний метод облiку витрат на виробництво. Товариство використовує наступнi статтi
калькуляцiї: а) основнi технологiчнi комплектуючi; б) допомiжна сировина i матерiали; в)
технологiчнi енергоресурси; г) заробiтна плата i нарахування на неї для основного технологiчного
персоналу; д) загальновиробничi витрати. Товариство застосовує наступнi формули оцiнки запасiв
при їх вибуттi або передачi у виробництво: а) за середньозваженою вартiстю: o сировина i
матерiали для основного виробництва; o комплектуючi матерiали; o готова продукцiя; o
незавершене виробництво; o напiвфабрикати; o паливо; o запаснi частини; o iншi матерiали.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної
дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. Чиста вартiсть
реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi визначається за окремими
найменуваннями. У тому випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче
собiвартостi, а цiна реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i
матерiалiв у звiтностi не вiдображається. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв,
товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як
поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як
довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна).
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за
реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова
(iнша) дебiторська заборгованiсть. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за
справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська
заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть
реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень
товарiв та безнадiйної заборгованостi. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi
на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням
методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - До 3-х мiсяцiв; - Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв;
- Вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; - Понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням
iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень
того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Довгострокова дебiторська
заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по
амортизованiй або по дисконтованiй вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти
Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi
документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Iноземна валюта
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є
функцiональною валютою. Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному
визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ)
на дату здiйснення операцiї. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi
статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у Балансi за
курсом НБУ на дату складання звiтностi. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку
вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому
вони виникли. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариства
здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi
(строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Довгостроковi

зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в залежностi вiд виду або
по амортизується або за дисконтованою вартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть
облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй
вартостi отриманих активiв або послуг. Товариство здiйснює переказ частини довгострокової
кредиторської заборгованостi до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за
умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днiв. Резерви
визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк
ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Товариство визнає в якостi резервiв резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового
оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв
з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Товариство визнає умовнi зобов'язання,
виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум
погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода працiвникам Все винагороди працiвникам в
Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. У процесi господарської дiяльностi
Товариство сплачує єдинi соцiальнi внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв,
в розмiрi передбаченому Законодавством України. Недержавне Пенсiйне страхування працiвникам
до виходу на пенсiю здiйснюється за заявами працiвникiв i перераховується в зазначенi ними
фонди. Данi внески для Товариства є внесками в Пенсiйнi програми з визначеним внеском i тому у
фiнансовiй звiтностi вiдображаються лише як витрати у звiтi про фiнансовi результати. Визнання
доходiв i витрат Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує
впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу
може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично
здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами
(товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання
вiдповiдно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у
вiдповiдностi з полiтикою Товариства не передбачено. У разi надання Товариством послуг з
виконання робiт, обумовлених договором, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому
звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi договору
та вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься
виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв
на отримання платежу. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з
вiдповiдним доходом. Витрати з податку на прибуток Витрати з податку на прибуток
визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12.
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються
iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток
визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами
Податкового кодексу України. Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде
сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i
зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з
використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в
перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на
звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за
станом на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо
iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих
вiдкладених податкових зобов'язань. Власний капiтал Статутний капiтал, включає в себе внески
учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю
частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. Товариство визнає резервний фонд в складi
власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Товариство нараховує
дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо
вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченої прибутку
встановлюється Зборами учасникiв. Сегменти. Товариство в силу своїх технологiчних
особливостей i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом

дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не видiленi. Географiчнi сегменти можуть бути
видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному перiодi в тому випадку, якщо обсяг
реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього доходу вiд реалiзацiї. У разi розширення
масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв виробництва або послуг Товариство буде
подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Пов'язанi особи.
Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi Компанiєю вiдбувається згiдно
вимог, якi наводяться в МСБО 24. Правила взаємин з покупцями та особливостi формування цiни
реалiзацiї регламентуються Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом
Товариства. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. Керiвництво Товариства визначає порядок,
дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених пiдписувати звiтнiсть. При складаннi
фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до
розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ. Примiтка 1. Перше складання звiтностi
за МСФЗ вiдповiдно до вимог IFRS 1 "Перша звiтнiсть за МСФЗ". Заява про вiдповiднiсть МСФЗ.
Спiльний лист Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби
статистики України вiд 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702
(далi - Спiльний лист НБУ, Мiнфiну та Держстату) роз'яснює, що всi пiдприємства, якi вперше
складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, застосовують
МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Згiдно наведеного
Спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату пiдприємство може обрати датою переходу на МСФЗ
01.01.2011 р. або 01.01.2012 р. (крiм банкiв). ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" обрало датою
переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., його перша фiнансова звiтнiсть за звiтнi перiоди 2012 року є
попередньою фiнансовою звiтнiстю, i в нiй не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк. Для
складання попередньої фiнансової звiтностi та попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi за
МСФЗ за 2012 рiк i першої фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ за
2013 рiк застосовуються МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2013 р., з урахуванням виняткiв,
визначених у МСФЗ 1. Перша фiнансова звiтнiсть та консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ
"Завод "Часiвоярськi автобуси", складена за МСФЗ, подається за 2013 рiк i має мiстити
iнформацiю в Балансi (Звiтi про фiнансовий результат) станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р.,
31.12.2013 р., та Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух
грошових коштiв, Звiти про власний капiтал за 2012 i 2013 роки, i вiдповiднi примiтки (в тому
числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ). Для складання
попередньої фiнансової звiтностi та попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ за
2012 рiк i першої фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк
застосовуються МСФЗ, що будуть чиннi станом на 31.12.2013 р. Тобто на 01.01.2012 р., 31.12.2012
р., 31.12.2013 р. повинна застосовуватися єдина редакцiя МСФЗ, що якi є обов'язковими до
використання при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 р. Вимоги до фiнансової
звiтностi загального призначення та склад першого повного пакету фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ наведено у МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Пункт 21 МСФЗ 1
передбачає, що для вiдповiдностi МСБО 1 перша фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання за
МСФЗ має мiстити принаймнi три звiти про фiнансовий стан, два звiти про сукупнi доходи, два
окремi звiти про прибутки та збитки (якщо їх подають), два звiти про рух грошових коштiв та два
звiти про змiни у власному капiталi та вiдповiднi примiтки, що включають порiвняльну
iнформацiю. Виходячи з норм Закону № 996, МСФЗ в Українi є концептуальною основою
загального призначення. Разом з тим, враховуючи обмеження, накладенi Спiльним листом НБУ,
Мiнфiну та Держстату (щодо вiдсутностi порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за
перший перехiдний перiод застосування МСФЗ), можна розглядати обмежене використання
МСФЗ концептуальною основою фiнансової звiтностi спецiального призначення. Тому до
фiнансової звiтностi перехiдного перiоду (за 2012 рiк), що передує першiй фiнансовiй звiтностi за
МСФЗ (за 2013 рiк), застосовується саме концептуальна основа фiнансової звiтностi спецiального
призначення, а перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ (за 2013 рiк) буде вважатися такою, що
складена вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi загального призначення.
Концептуальна основа попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Концептуальною основою
попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що
базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ,

допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як
очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки
управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та
складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1. У зв'язку з тим, що датою переходу ПАТ "Завод
"Часiвоярськi автобуси" обрало 1 сiчня 2012 року, то Товариством подаються балансовi звiти лише
на 01.01.2012 р. та на 31.12.2012 р., а порiвняльна iнформацiя про прибутки та збитки за 2011 рiк
не наводиться. Рiзницi, якi виникають внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй
при складаннi балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображаються у складi нерозподiленого
прибутку (збитку) на початок звiтного року. При першому складаннi звiтностi за МСФЗ ПАТ
"Завод "Часiвоярськi автобуси" керувалося IFRS 1 "Перша звiтнiсть за МСФЗ": 1. У звiтах за
МСФЗ як правило незавершенi капiтальнi iнвестицiї не видiляються в окрему статтю, а
показуються в однiй статтi разом iз завершеними капiтальними iнвестицiями за видами: ОЗ або
НМА. Тому при трансформацiї фiнансової звiтностi вартiсть незавершених капiтальних вкладень
на початок року у сумi 1443,0 тис. грн. була включена до статтi Основнi засоби первiсна вартiсть.
На валюту балансу це не вплинуло. 2. Не визнаються активами ресурси, вiд яких не очiкується
отримання економiчних вигод у майбутньому, тому для цiлей МСФЗ балансу не визнаються
активами, якi значаться в облiку запаси, якi неможливо використовувати або продати рахунок 204
-2,0 тис. грн. - тара (балони, бочки, контейнери ), рахунок 209/1-24,0 тис. грн. - без руху з 2005 р.
на залишку запчастини, матерiали, втрати вiд знецiнення запасiв 163,0 тис. грн. грн. Загальна сума,
яка була списана за рахунок нерозподiленого прибутку 189,0 тис. грн. Це коригування вплинуло
на валюту балансу. 3. Не визнаються активами ресурси, вiд яких не очiкується отримання
економiчних вигод у майбутньому, тому для цiлей МСФЗ балансу не визнаються активами, якi
значаться в облiку неодержанi податковi накладнi на загальну суму 413,0 тис. грн. Загальна сума,
яка була списана за рахунок нерозподiленого прибутку 413,0 тис. грн. Це коригування вплинуло
на валюту балансу. 4. Списується первiсна вартiсть об'єктiв i сума їх зносу, якщо їх первiсна
вартiсть знаходиться нижче порогу суттєвостi (наприклад МНМА за одиницю до 2500 грн. Крiм
того метод нарахування амортизацiї 100 або 50% при введеннi в експлуатацiю стандартом МСБО
16 не передбачений): первiсна вартiсть - 84,0 тис. грн., знос - 84,0 тис. грн. На валюту балансу це
не вплинуло. 5. Зi складу ОС видiлена в окрему статтю iнвестицiйна нерухомiсть: первiсна
вартiсть - 50,0 тис. грн., знос - 22,0 тис. грн. На валюту балансу це не вплинуло. 6. Зi складу
нематерiальних активiв виключенi авторськi та сумiжнi з ним права, не вiдповiдають критерiям
визнання МСФЗ: первiсна вартiсть 68 тис. грн., знос 68 тис. грн. На валюту балансу це не
вплинуло. 7. Капiтал у дооцiнку списаний на нерозподiлений прибуток в сумi 2291,0 тис. грн. На
валюту балансу це не вплинуло. 8. Зi статтi "Кредиторська заборгованiсть за отриманими
авансами" виключений ПДВ у складi авансiв покупцiв з одночасним виключення зi статтi активу
"Iншi оборотнi активи" за рахунком 643 у частинi ПДВ у складi авансiв отриманих вiд покупцiв.
Загальна сума, яка була списана за рахунок нерозподiленого прибутку 180,0 тис. грн. Це
коригування вплинуло на валюту балансу. 9. Зi статтi "Дебiторська заборгованiсть за виданими
авансами" виключений ПДВ у складi авансiв постачальникам, з одночасним виключення зi статтi
пасив "Iншi зобов'язання" сальдо по рахунку 644 в частинi ПДВ у складi авансiв вiдправлених
постачальникам. Загальна сума, яка була списана за рахунок нерозподiленого прибутку 43,0 тис.
грн. Це коригування вплинуло на валюту балансу. 10. Проведена iнвентаризацiя вiдпусток i
створено забезпечення майбутнiх вiдпусток. Загальна сума, яка була списана за рахунок
нерозподiленого прибутку 11986,0 тис. грн. Це коригування вплинуло на валюту балансу.
Внаслiдок приведених вище коригувань валюта балансу ПАТ станом на 01.01.2012 р. у порiвняннi
з валютою балансу станом на 31.12.2011 р. змiнилась на 10297,0 тис. грн. у зв'язку з тим, що у
2012 р. були застосованi вимоги МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату
переходу на МСФЗ. Примiтка 2. Iнвестицiйна нерухомiсть. До складу iнвестицiйної нерухомостi
Товариства входить: Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв
Яр, вул. Недогибченко, 79, загальною площею 152 кв. м., яке згiдно договору вiд 01.01.2012 р. № 2
передано в оренду ДП "Ваш магазин № 16"; Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою:
Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Пiрогова, 2, загальною площею 289,6 кв. м., яке згiдно договору
оренди вiд 01.01.2012 р. № 1 передано в оренду ДП "Ваш магазин № 16". Облiковою полiтикою
ПАТ передбачено вiдображення iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу за їх собiвартiстю за
мiнусом накопиченої амортизацiї (модель собiвартостi). Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть

iнвестицiйної нерухомостi Товариства складає 50,0 тис. грн. Знос складає 24,0 тис. грн. Залишкова
вартiсть складає 26,0 тис. грн. За звiтний перiод Товариством нарахована амортизацiя
iнвестицiйної нерухомостi у сумi 2,0 тис. грн. Примiтка 3. Основнi засоби. Основнi питання облiку
основних засобiв регламентовано МСБО 16 "Основнi засоби". Зокрема, оцiнцi основних засобiв
пiсля їх визнання активами (тобто на дату балансу) присвячено параграф 29 МСБО 16. Так, суб'єкт
господарювання має обирати своєю облiковою полiтикою або модель собiвартостi в параграфi 30,
або модель переоцiнки в параграфi 31, i йому слiд застосовувати цю полiтику до всього класу
основних засобiв. Облiковою полiтикою ПАТ передбачено вiдображення основних засобiв на дату
балансу за їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї (модель собiвартостi). Первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 10965,0 тис. грн., у тому числi: первiсна вартiсть будинкiв та споруд складає 6039,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть машин та
обладнання складає 2765,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 1885,0 тис.
грн.; - первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 276,0 тис. грн. ПАТ володiє
основними засобами, що значаться на його балансi на правах володiння, розпорядження,
користування, без обмеження у термiнах. Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв, що значаться на балансi ПАТ, станом на 31.12.2012 р. складає
6374,0 тис. грн. За звiтний перiод було введено до експлуатацiї основних засобiв на суму 303,0
тис. грн., в тому числi: - машин та обладнання на суму 20,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод); - транспортнi
засоби на суму 190,0 тис. грн. (придбання нових); - iнструменти, прилади на суму 93,0 тис. грн.
(придбання нових). У ПАТ за звiтний перiод внаслiдок реалiзацiї вибули транспортнi засоби по
первiснiй вартостi 102,0 тис. грн., знос - 50,0 тис. грн. Амортизацiйнi вiдрахування є головним
елементом приведення вартостi основного засобу до реального стану. Згiдно вимог МСБО 16
"Основнi засоби" та Наказу про облiкову полiтику ПАТ амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом, виходячи iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв. За звiтний перiод
Товариством нарахована амортизацiя у сумi 442,0 тис. грн., в тому числi: - амортизацiя будинкiв
та споруд на суму 64,0 тис. грн.; - амортизацiя машин та обладнання на суму 144,0 тис. грн.; амортизацiя транспортних засобiв на суму 224,0 тис. грн.; - амортизацiя iнструментiв, приладiв на
суму 10,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї активу починається з мiсяця, що наступає за мiсяцем
введення його в експлуатацiю. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом до кiнця того мiсяця,
у якому наступає зрiвняння вартостi амортизацiйних вiдрахувань з початковою вартiстю
основного засобу, або у якому основний засiб призначено для лiквiдацiї, або його продано чи
виявлено недостачу. ПАТ визначено строк корисного використання основних засобiв до кiнця
того мiсяця, у якому наступає зрiвняння вартостi амортизацiйних вiдрахувань з початковою
вартiстю основного засобу, але не менше мiнiмально допустимого строку, встановленого
Податковим Кодексом. Перегляду термiнiв корисного використання основних засобiв протягом
звiтного року не вiдбувалось. Витрати на ремонт та вiдновлення визнаються у звiтi про фiнансовi
результати, в перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до адмiнiстративних
витрат, окрiм випадкiв, коли такi витрати необхiдно капiталiзувати. Витрати на утримання
основних засобiв визнаються як адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Станом на кiнець дня
31 грудня 2012 р. ПАТ не мало потенцiйних угод з придбання основних засобiв. ПАТ не
проводилась переоцiнка вартостi основних засобiв так, як їх вартiсть вiдповiдає ринковому стану
вартостi таких основних засобiв. Також не виникало необхiдностi у залученнi незалежного
оцiнювача. Всi основнi засоби знаходяться в експлуатацiї. У ПАТ не виникає необхiдностi
визнання знецiнення основних засобiв. Примiтка 4. Нематерiальнi активи До нематерiальних
активiв у ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" належать майновi права, якi придатнi для
господарського використання з моменту їх отримання на пiдставi вiдповiдного договору (угоди) з
термiном використання понад 365 днiв. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються
на баланс товариства за первiсною вартiстю, яка включає всi витрати по їх придбанню, доставцi,
установцi та введенню в експлуатацiю. На 31.12.2012 р. їх залишкова вартiсть склала 1,0 тис. грн.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується лiнiйний метод, за яким кожний окремий
вид нематерiального активу амортизується рiвними частками, виходячи з його первiсної вартостi
протягом строку, який визначено товариством самостiйно, виходячи iз строку корисного
використання таких нематерiальних активiв. Товариством визначено строк корисного
використання нематерiальних активiв на протязi 4 рокiв, що становить 25% амортизацiйних
вiдрахувань на рiк. Перегляду термiнiв корисного використання нематерiальних активiв протягом

звiтного року не вiдбувалось. За звiтний перiод Товариством нарахована амортизацiя
нематерiальних активiв в сумi 5,0 тис. грн. в тому числi: - амортизацiя авторських i сумiжних з
ними прав на суму 5,0 тис. грн. Амортизацiйнi вiдрахування провадяться до досягнення
залишковою вартiстю нематерiального активу нульового значення. Товариство не здiйснювало
переоцiнку нематерiальних активiв за справедливою вартiстю на дату складання балансу тому, що
не мало об'єктiв нематерiальних активiв, щодо яких є активний ринок. Порядок ведення
аналiтичного облiку нематерiальних активiв та складання первинних документiв визначається
згiдно з облiковою полiтикою товариства з урахуванням вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Витрати, що приводять до покращення та розширення характеристик нематерiального активу по
вiдношенню до їх первинної специфiкацiї, визнаються як капiтальнi витрати i добавляються до
первинної вартостi об'єкта нематерiального активу. Витрати пов'язанi з експлуатацiєю
вiдображаються в складi адмiнiстративних витрат. На звiтну дату Товариство не має потенцiйних
угод з придбання нематерiальних активiв. Вартiсть нематерiальних активiв Товариства вiдповiдає
ринковiй вартостi, тому товариством не проводилось їх переоцiнки. Також не виникало
необхiдностi у залученнi незалежного оцiнювача та перегляду строку корисного використання.
Примiтка 5.Оперативний лiзинг (оренда). Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ
"Завод "Часiвоярськi Автобуси" надає в оренду: 1.Частину територiї загальною площею 12,0 кв.м.,
яка розташована за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена, 1, згiдно договору оренди вiд
01.07.2007 р. № б/н з ВАТ "Українська мобiльна свiязь". 2.Частину площi нежитлового
примiщення (частина даху), яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр, вул. Зелена,
1, загальною площею 10,0 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.11.10 № 62 з ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль". 3. Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр,
вул. Недогибченко, 79, загальною площею 152 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.01.2012 р. № 2
з ДП "Ваш магазин № 16". 4.Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл.,
м. Часiв Яр, вул. Пiрогова, 2, загальною площею 289,6 кв.м., згiдно договору оренди вiд 01.01.2012
р. № 1 з ДП "Ваш магазин № 16". Примiтка 6. Фiнансовий лiзинг (оренда). За звiтний перiод у
Товариства не було договорiв фiнансового лiзингу. Примiтка 7. Довгостроковi активи, призначенi
для продажу, та активи групи вибуття. Довгострокових активiв, якi призначенi для продажу, та
активiв групи вибуття у Товариства протягом 2012 року не було. Примiтка 8. Первiсне визнання
фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти Товариства первiсно оцiнюються i
вiдображаються в бухгалтерському облiку прiоритетне за вартiстю їх придбання чи виникнення
(за первiсною або справедливою вартiстю). Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку
подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання, iнструменти власного капiталу та
похiднi фiнансовi iнструменти. До фiнансових активiв Товариства належать грошовi кошти та їх
еквiваленти; дебiторська заборгованiсть; iншi фiнансовi активи. До фiнансових зобов'язань
включаються фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу, фiнансовi гарантiї та iншi
фiнансовi зобов'язання. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на
довгостроковi, поточнi, забезпечення, непередбаченi зобов'язання та доходи майбутнiх перiодiв.
На момент придбання фiнансовi активи та зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю або
за собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Залишки грошових коштiв Товариства на кiнець
звiтного року становлять 125643,0 тис. грн., у тому числi: - грошовi кошти на рахунку в банку 5543,0 тис. грн.; - еквiваленти грошових коштiв - 120100,0 тис. грн. У Товариствi бухгалтерський
облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти;
визнання та оцiнка", яким визначенi методологiчнi принципи формування в бухгалтерському
облiку крiм всього iншого iнформацiї про дебiторську заборгованiсть i розкриття її у фiнансовiй
звiтностi. На Пiдприємствi дебiторська заборгованiсть за реалiзованi продукцiю i товари, за
виконанi роботи, за виконанi послуги, за реалiзованi запаси вiдображалася одночасно з визнанням
доходу в розмiрi, зазначеному в первинних документах. Дебiторська заборгованiсть по авансах i
передплатам виданим вiдображалася одночасно зi сплатою коштiв (реалiзацiєю немонетарних
активiв) у розмiрi таких оплат (доходу вiд реалiзацiї немонетарних активiв). Зменшення
дебiторської заборгованостi вiдображалося одночасно зi збiльшенням активiв у розмiрi такого
збiльшення, або зi зменшенням зобов'язань у розмiрi такого зменшення. Резерву сумнiвних боргiв
станом на 31.12.2012 р. на Пiдприємствi немає. Довгострокова i поточна дебiторська
заборгованiсть вiдображенi в I i II роздiлах активу балансу вiдповiдно. Довгострокової
дебiторської заборгованостi на Пiдприємствi в 2012 роцi не виникало. Чиста реалiзацiйна вартiсть
дебiторської заборгованостi за товари, роботи i послуги на 31.12.2012 р. складає 554,0 тис. грн., у

тому числi за термiном непогашення: - до 12 - ти мiсяцiв 554,0 тис.грн. - вiд 12 до 18 - ти мiсяцiв
0,0 тис.грн. - вiд 18-ти до 36 - ти мiсяцiв 0,0 тис.грн. Основними дебiторами, доля яких перевищує
5 % вiд загальної дебiторської заборгованностi, є: - ТОВ "Лада-Сервис" - дебiторська
заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю та послуги складає 222,2 тис. грн.; - - дебiторська
заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю та послуги складає 3,2 тис. грн.; - фiзична особа Яцура
С.В.- дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю та послуги складає 120,0 тис. грн. фiзична особа Вовк С.В.- дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю та послуги
складає 161,5 тис. грн. - фiзична особа Iсупова Т.Д. - дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену
продукцiю та послуги складає 37,6 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом складає 3,0 тис. грн. Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими
авансами на 31.12.2012 р. складає 668,0 тис. грн. Основними дебiторами за виданими авансами, є:
- ТОВ "Алютал" - попередня плата за матерiали - 350,3 тис. грн.; - ПАТ "Донецькобленерго попередня плата за поставку електричної енергiї - 15,8 тис. грн.: - ТОВ "Контракт Флорiнг Сiстем"
- попередня плата за поставку матерiалiв - 72,6 тис. грн.; - ТОВ "НВП Сiлур" - попередня плата за
поставку матерiалiв - 126,9 тис. грн.; - ТОВ "Контракт Флорiнг Сiстем" - попередня плата за
поставку матерiалiв - 72,6 тис. грн.; У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"
показується чиста реалiзацiйна вартiсть (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв)
заборгованостi дебiторiв, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi
та яка вiдображається у складi оборотних активiв. Ця заборгованiсть дебiторiв становить 34,0 тис.
грн. У тому числi за термiном непогашення: - до 12 - ти мiсяцiв 34,0 тис.грн. - вiд 12 до 18-ти
мiсяцiв - немає - вiд 18-ти до 36-ти мiсяцiв - немає Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
включає: - Розрахунки з працiвниками за виданими авансами - 17,0 тис. грн.; - Фонд соцiального
страхування - лiкарнянi - 16,0 тис. грн.; - Iнша дебiторська заборгованiсть складає - 1,0 тис. грн.
Всього - 34,0 тис. грн. У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв,
якi не можуть бути включенi до наведених статей роздiлу "Оборотнi активи". Станом на
31.12.2012 р. iнших оборотних активiв на Пiдприємствi немає.
Примiтка 9. Фiнансовi активи. Станом на 31.12.2012 р. у Товариства немає фiнансових активiв,
доступних для продажу. Примiтка 10. Поточнi зобов'язання Протягом звiтного перiоду
Пiдприємство кредитiв банкiв не використовувало. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи
i послуги на 31.12.2012 р. склала 91,0 тис. грн. Основними кредиторами, доля яких перевищує 5 %
вiд загальної кредиторської заборгованностi, є: - ТОВ "Глобал Автогруп" - кредиторська
заборгованiсть за послуги складає 5,0 тис. грн.; - ТОВ "Трейдсистем" - заборгованiсть за наданi
послуги складає 36,5 тис. грн.; - ТОВ "Компанiя БIКО" - заборгованiсть за сировину складає 12,3
тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами на 31.12.2012 р. складає 662,0 тис.
грн., у тому числi: - ПАТ "СтахановськеАТП 10916" заборгованiсть складає 41,7 тис. грн.; - ПП
"ПИК" заборгованiсть складає 50,4 тис. грн.; - Покупцi - Фiзичнi особи - 569,9 тис.грн. Розрахунки
по заробiтнiй платi i з пiдзвiтними особами здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства.
Заборгованiсть робiтникам та службовцям по оплатi працi на 31.12.2012 р. складає 936,0 тис. грн.
Заборгованiсть перед Пенсiйним фондом на 31.12.2012 р. складає 101,0 тис. грн. Заборгованiсть
перед бюджетом складає 1298,0 тис. грн. в тому числi: - Податок з доходiв фiзичних осiб - 185,0
тис. грн.; - Податок на прибуток - 1072,0 тис. грн.; - Розрахунки по ПДВ - 41,0 тис. грн. У статтi
"Iншi поточнi зобов'язання" показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi до iнших
статей роздiлу " Поточнi зобов'язання" на суму 25,0 тис.грн., у тому числi: - Розрахунки з
працiвниками по iншим операцiям - 15,0 тис. грн.; - Розрахунки з профспiлкою - 10,0 тис. грн.
Примiтка 11. Запаси. На Пiдприємствi бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей
ведеться вiдповiдно до МСФО (IAS) 2 "Запаси", яким визначенi методологiчнi принципи
формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у фiнансовiй звiтностi.
Вiдповiдно до МСФО (IAS) 2 на 31.12.2012 р. вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi 21511,0 тис.
грн., у тому числi: - виробничi запаси на суму 15652,0 тис. грн.; - незавершене виробництво на
суму 1947,0 тис. грн. - готова продукцiя на суму 3912,0 тис. грн. На Пiдприємствi прийнята
постiйна система урахування запасiв. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс
Пiдприємства по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє
придбання або виготовлення. При вiдпустцi запасiв у виробництво, продаж або iнше вибуття
оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi (МСФО (IAS) 2.25). У балансi
запаси вiдображаються по найменшої з двох оцiнок - початкової вартостi або чистої вартостi
реалiзацiї. Примiтка 12. Доходи та витрати. Звiт про сукупнi прибутки та збитки. Доходи та

витрати визнаються у вiдповiдностi з основними принципами мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, а саме: нарахування, вiдповiдностi доходiв i витрат, обачностi. Товариством
застосовується метод нарахування, згiдно з яким результати операцiй та iнших подiй визнаються,
коли вони вiдбуваються та вiдображаються у фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони
вiдносяться. Статтi доходiв та видаткiв визнаються i оцiнюються в момент продажу активу або в
мiру надання послуг, незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. Доходи
Товариства - збiльшення економiчної вигоди протягом звiтного перiоду у формi надходження або
зростання вартостi активiв, або зменшення зобов'язань, яке впливає на збiльшення капiталу i не є
внесками учасникiв товариства. Головними джерелами формування доходiв Товариства є : продаж
готової продукцiї; надання послуг; продаж активiв. Не є доходами: отримання дебiторської
заборгованостi, отримання коштiв за послуги, якi не наданi, отримання внескiв на формування
статутного капiталу. Витрати Товариства - зменшення економiчної вигоди у звiтному перiодi у
формi вiдпливу, або зменшення вартостi активiв, або збiльшення зобов'язань товариства, яке
впливає на зменшення капiталу i не є розподiлом мiж учасниками товариства. Витрати, якi
неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того
звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. Облiкова полiтика Товариства щодо доходiв та
витрат спрямована на забезпечення: - чiткого дотримання Товариством єдиних принципiв i правил
нарахування та вiдображення в бухгалтерському облiку, а також у фiнансовiй звiтностi за
вiдповiдними рахунками (в розрiзi видiв операцiй, фiнансових iнструментiв i контрагентiв)
продажу готової продукцiї, надання послуг, фiнансових та iнших доходiв i витрат, здiйснення
контролю за своєчасним надходженням нарахованих доходiв; - оптимiзацiї податкових витрат,
здiйснення контролю за адмiнiстративними витратами, витратами на капiтальнi iнвестицiї,
господарськi та iншi потреби; - своєчасного застосування передбачених чинним законодавством
правових важелiв впливу на контрагентiв, якi затримують сплату Товариству вiдвантаженої
продукцiї, допускають значнi розриви мiж нарахованими i сплаченими доходами. Основними
принципами бухгалтерського облiку доходiв вiд реалiзованої продукцiї та iнших доходiв та витрат
Товариства є: принцип нарахування: доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку
пiд час їх виникнення, а не пiд час надходження або сплати грошей; принцип вiдповiдностi: для
визначення результату звiтного перiоду необхiдно спiвставити доходи звiтного перiоду з
витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв; принцип обережностi - принцип, в
межах якого застосовуються два попереднi принципи,з метою недопущення як переоцiнки активiв
або доходiв товариства, так i недооцiнки зобов'язань або витрат. доходи i витрати облiковуються в
перiодi, до якого вони належать; здiйсненi витрати та отриманi доходи, що належать до майбутнiх
перiодiв, облiковуються як вiдстроченi витрати та доходи. Товариство застосовує зазначенi
принципи за умов, якщо: фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з продажем продукцiї (товарiв,
робiт, послуг), може бути точно оцiненим; доходи i витрати вiдповiдають виникненню
заборгованостi та зобов'язань за ними. Вказанi умови вважаються виконаними при наявностi: 1)
угод про надання (отримання) продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 2) документiв, якi пiдтверджують
надання або отримання продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Доходи та витрати Товариства
визначаються, як правило, методом нарахування, тобто статтi доходiв i витрат вiдображаються в
облiку та звiтностi в тому перiодi, коли вони виникли незалежно вiд дати надходження або сплати
грошових коштiв. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк склав 60493,0 тис.
грн. У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (рядок 040 форми № 2) вiдображається
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, що складає 45124,0 тис. грн. Валовий прибуток вiд реалiзацiї
продукцiї (рядок 050 Форми № 2) визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд
реалiзацiї (рядок 035 Форми № 2) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рядок 040 Форми № 2) i
склав в 2012 роцi 15369,0 тис. грн. У статтi "Iншi операцiйнi доходи" (рядок 060) вiдображається
сума iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi Пiдприємства у виглядi доходу: - вiд операцiйної
оренди основних засобiв на суму 19,0 тис. грн.; - вiд реалiзацiї оборотних активiв на суму 496,0
тис.грн.; - вiдшкодування ранiше списаних активiв на суму 286,0 тис. грн.; - iншi доходи на суму
2,0 тис. грн.; Доходи вiд зазначених операцiй у 2012 роцi на Пiдприємствi становлять 803,0 тис.
грн. У статтi "Адмiнiстративнi витрати" (рядок 070) вiдображаються загальногосподарськi витрати
пов'язанi з керуванням i обслуговуванням Пiдприємства. Їхнiй розмiр у 2012 роцi склав 12618,0
тис. грн. У статтi ''Витрати на збут" (рядок 080) вiдбиваються витрати Пiдприємства, пов'язанi з
реалiзацiєю готової продукцiї. Їхнiй розмiр у 2012 роцi склав 246,0 тис. грн. Iншi операцiйнi
витрати у 2012 роцi на Пiдприємствi становлять 1040,0 тис. грн. У статтi "Iншi операцiйнi

витрати" (рядок 090) вiдображаються: - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв на суму
380,0 тис. грн. - витрати на штрафи, пенi на суму 10,0 тис. грн. - iншi витрати операцiйної
дiяльностi на суму 650,0 тис. грн., у тому числi: - лiкарнянi за першi п'ять днiв непрацездатностi
-71,0 тис. грн.; - єдиний соцiальний внесок на лiкарнянi, пiльговi пенсiї -53,0 тис. грн.; - послуги 53,0 тис. грн.; - фiнансова безповоротна допомога - 332,0 тис. грн.; - виплати по цивiльноправовим договорам -87,0 тис. грн.; - iншi (матерiали невиробничого призначення, ПДВ до
матерiалiв, витрати на вiдрядження та iн.) - 54,0 тис. грн. Розмiр прибутку вiд операцiйної
дiяльностi (рядок 100) було визначено як рiзниця мiж сумою валового прибутку й iншого
операцiйного прибутку й адмiнiстративними, збутовими та iншими операцiйними витратами i
складає 2268,0 тис. грн. У статтi "Iншi фiнансовi доходи" (рядок 120) вiдображається сума доходiв
вiд фiнансової дiяльностi Пiдприємства у виглядi доходу вiд вiдсоткiв, отриманих вiд банку на
суму 21395,0 тис. грн. У статтi "Iншi доходи" (рядок 130) вiдображається сума iнших доходiв вiд
операцiйної дiяльностi Пiдприємства у виглядi доходу вiд реалiзацiї необоротних активiв на суму
71,0 тис. грн. Фiнансових витрат (рядок 140) на Пiдприємствi немає. У статтi "Iншi витрати"
(рядок 160) вiдображається собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв у сумi 52,0 тис. грн.
Таким чином, у 2012 роцi Пiдприємством був отриманий чистий прибуток у сумi 18686,0 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю складає 2,11 грн. Примiтка 13. Звiт про рух грошових
коштiв Для складання "Звiту про рух грошових коштiв" пiдприємство застосовувало прямий метод
формування звiту. Звiт про рух грошових коштiв включає: 1.Рух грошових коштiв в результатi
операцiйної дiяльнiстi. 2.Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльнiстi 3.Рух коштiв в результатi
фiнанасової дiяльнiстi. Залишки грошових коштiв на кiнець звiтного року у Товариствi становлять
21581,0 тис. грн., у тому числi: - еквiваленти грошових коштiв - 120100,0 тис. грн. - грошовi кошти
на поточному рахунку в банку - 5543,0 тис. грн. 1. Операцiйна дiяльнiсть - це основний вiд
дiяльнiстi пiдприємства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльнiстi
виникає головним чином, як результат основної дiяльнiстi пiдприємства, що приносить доходи. 2.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у т ч активiв, вiднесених
до довгострокових фiнансових iнвестицiй, вiднесених до поточних фiнансових iнвестицiй та
iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Грошовий потiк вiд iнвестицiйної
дiяльнiстi включає: - грошовi витрати на придбання будiвель, споруд, обладнаня, нематерiальних
активiв. Вони також включають виплати, пов'язанi зi спорудженням будiвель та споруд,
монтажем, наладкою та установкою обладнання та устаткування, що створюються власними
силами пiдприємства, без участi стороннiх органiзацiї та служб; -грошовi надходження вiд продаж
будiвель, споруд, обладнаня, нематерiальних активiв; -грошовi виплати за придбання цiнних
паперiв iнших пiдприємств, а також часток у капiталi спiльних пiдприємств. 3. Фiнансова
дiяльнiсть - це дiяльнiсть, результатом якої є змiни у розмiрi та структурi позикового та власного
капiталу пiдприємства. Грошовий потiк вiд фiнансової дiяльнiстi включає: -грошовi виплати за
борговими зобов'язаннями; -грошовi виплати на погашення зобов'язань за фiнансовим лiзiнгом.
Протягом 2012 р. вiдбулося збiльшення коштiв Товариства на 21797,0 тис. грн. Чистий рух коштiв
вiд операцiйної дiяльностi склав 21726,0 тис.грн. (надходження). Iншi витрачання в результатi
операцiйної дiяльностi становлять 332,0 тис.грн. Це благодiйна фiнансова допомога
неприбутковим органiзацiям. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав 71,0 тис. грн.
(надходження), у тому числi: - сумма надходження коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв
склала 71,0 тис. грн. Примiтка 14. Звiт про власний капiтал Власний капiтал Товариства
складається iз статутного капiталу, резервного капiталу та нерозподiленого прибутку . Статутний
капiтал Товариства за станом на 31.12.2012 р. складає 2219,0 тис. грн. Розмiр статутного фонду на
рахунку 40 "Статутний капiтал", у Головнiй книзi й у рядку 300 форми № 1, складає 2219,0 тис.
грн., що вiдповiдає установчим документам. Привiлейованих акцiй i акцiй на пред'явника не
випускалося. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2012 р. на Пiдприємствi немає. Вилученого
капiталу станом на 31.12.2012 р. на Пiдприємствi немає. Товариство не має iншого додаткового
капiталу. Вiдповiдно до Закону "Про господарськi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство
повинно створювати резервний капiтал у розмiрi 5% щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку
до досягнення їм розмiру 25% статутного фонду. Резервний капiтал Товариства станом на
31.12.2012 р. складає 555,0 тис. грн. Нерозподiлений прибуток Товариства станом на 31.12.2012 р.
складає 137779,0 тис. грн. Директор Полосухiн В.I. Головний бухгалтер Чупринiна Я.Г.
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Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) (УМОВНО ПОЗИТИВНИЙ) ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" станом на 31.12.2012 р. 1. Адресат. Аудиторський звіт
призначається для керівництва ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". 2. Вступний параграф. 2.1.1. Основні відомості про підприємство: Повне
найменування емітента (з установчих документів) Публічне акціонерне товариство "Завод "Часівоярські автобуси" Організаційно-правова
форма Публічне акціонерне товариство Код ЄДРПОУ 01350251 Місцезнаходження емітента 84551, Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, 1
Дані державної реєстрації № 1 266 105 0001 005999 від 27.10.97 р. 2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової
політики. Аудиторський висновок зроблений згідно із вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших
законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі МСА) міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням
аудиторської палати України № 122/2 від 31.03.2011 р. Враховуючи мету складання цієї попередньої фінансової звітності, аудитор визначив
доцільним скласти аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) спеціального призначення згідно вимог МСА 800 "Особливі
міркування - аудити попередньої фінансової звітності складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення", МСА 805
"Особливі міркування - аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту". Метою проведення
аудиторської перевірки попередньої фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена
попередня фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності спеціального
призначення. Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 1
концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше
застосування МСФЗ". Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які
будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом
на 31.12.2013 року. При підготовці попередньої фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності Товариством була
розроблена облікова політика за МСФЗ, а бухгалтерський облік протягом звітного періоду проводився за обліковою політикою, розробленою
згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 2.3. Опис перевіреної попередньої фінансової звітності. Під час аудиту
було перевірено повний комплект попередньої фінансової звітності: " Баланс підприємства станом на 31.12.2012 року. " Звіт про фінансові
результати за 2012 рік. " Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік. " Звіт про власний капітал за 2012 рік. " Стислий виклад суттєвих
принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на
МСФЗ до попередньої фінансової звітності за 2012 рік. До аудиторської перевірки також надавались: головна книга, журнали - ордера,
відомості аналітичного обліку, первинні документи (вибірково) за перевіряє мий період, Статут Товариства, довідка статистики про
включення до ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення та звільнення посадових осіб, наказ "Про облікову
політику" та інші документи. 2.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе
відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального
призначення, описаною в примітці 1. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної попередньої фінансової
звітності); стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідне використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності емітента цінних паперів. 2.5. Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї
попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності у наслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання попередньої
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності. Нами були
виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських
доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами
як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є
сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. В процесі виконання
аудиторських процедур щодо виявлення судових справ та претензій, які стосуються суб'єкта господарювання, ми не отримали достатніх
свідоцтв про події, що можуть свідчити про наявність судових справ та претензій і які можуть призвести до виникнення суттєвого
викривлення показників попередньої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 р. Нами були виконані процедури зовнішнього
підтвердження та альтернативні процедури для використання більш доречних та достовірних аудиторських доказів згідно вимогам МСА 505
"Зовнішні підтвердження". Нами були частково отримані зовнішні підтвердження сум дебіторської та кредиторської заборгованості підписані
контрагентами, підтвердження залишків на рахунках, підписані керівництвом банківських установ. Ми ознайомились з останньою фінансовою
звітністю для отримання інформації про залишки на початок періоду, згідно вимог МСА 510 "Перші завдання з аудиту - залишки на початок
періоду". Для виконання вимог зазначеного МСА аудиторами були отримані достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно того, чи
існують викривлення залишків на початок періоду, які суттєво впливають на попередню фінансову звітність за 2012 рік. Нами були виконані
процедури, які включають розгляд і порівняння попередньої фінансової інформації суб'єкта господарювання з порівняльною інформацією за
попередні роки, аналогічною інформацією для галузі та очікувальний результат підприємства з прогнозами згідно вимог МСА 520 "Аналітичні
процедури". Нами було розроблено аудиторську вибірку, згідно вимог МСА 530 "Аудиторська вибірка" враховуючи мету аудиторської
процедури та характеристики генеральної сукупності, визначено розмір вибірки та відібрані статті для вибірки. Згідно з вимогами МСА 540
"Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації" нами були
отримані достатні та прийнятні аудиторські докази в контексті застосовної концептуальної основи попередньої фінансової звітності. Згідно з
вимогами МСА 550 "Пов'язані сторони" нами були виконані процедури та пов'язані дії для отримання інформації, необхідної для ідентифікації
ризиків суттєвого викривлення у зв'язку з відносинами і операціями з пов'язаними сторонами. На підставі виконаних аудиторських процедур
щодо ідентифікації пов'язаних сторін, включаючи зміни порівняно з попереднім періодом, характеру відносин з пов'язаними сторонами та
здійсненню операцій з пов'язаними сторонами протягом року ми отримали достатню інформацію для висловлення нашої думки. Згідно вимог
МСА 560 "Подальші події" нами були виконані процедури, призначені для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів того, що
всі події, які відбуваються у період між датою попередньої фінансової звітності та датою аудиторського звіту і вимагають коригування або
розкриття у фінансовій звітності, були ідентифіковані. На підставі отриманої інформації ми можемо висловити свою думку щодо подій після
дати попередньої фінансової звітності та до дати аудиторського звіту і вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності. Нами
було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність згідно вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які
окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. 2.6.
Думка аудитора 2.6.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки За наслідками аудиту ми висловлюємо незгоду щодо оцінки на
дату переходу на складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ основних засобів та нематеріальних активів. Пiд час проведеної
аудиторської перевiрки встановлено, що їх облiк здiйснюється Товариством за фактичною собiвартiстю придбання таких активів, причому

данi про їх справедливу вартiсть Товариству на даний час є невiдомi, тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Дебіторська
та кредиторська заборгованість підтверджена не повністю актами звіряння з боку підприємств. За наслідками аудиту ми висловлюємо
незгоду щодо оцінки на дату переходу на складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ основних засобів, нематеріальних активів,
відстрочених податків. Товариством не проведено тестування на предмет зменшення корисності необоротних активів відповідно МСФЗ 36
"Зменшення корисності активів". Якби Товариство провело всі процедури з трансформації, то у фінансовій звітності це вплинуло б на такі
елементи попередньої фінансової звітності, як нематеріальні активи, основні засоби, власний капітал, відстрочені податкові зобов'язання,
чистий прибуток (збиток), валюта балансу. Товариство у примітках не має вичерпного розкриття всієї інформації, якої вимагають МСФЗ,
зокрема: МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони", МСФЗ 8 "Операційні сегменти", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки", МСБО 10 "Події після звітного періоду". 2.6.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Ми провели аудит
повного комплекту попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Завод "Часівоярські автобуси", яка включає звіт
про фінансовий стан компанії станом на 31.12.2012 року та звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний
капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Ми вважаємо, що
отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, за винятком можливого
впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", попередня фінансова звітність, складена в усіх
суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо
стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли
управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний
параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що існує ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу
на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за
МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси
(Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти
про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити
достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси", результатів його
операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову
звітність Публічного акціонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО
на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси" може бути не
прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.7.ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ. Оскільки
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) спеціального призначення використовується вузьким колом осіб і не надається
акціонерам, Аудитор дотримався вимог Рішення ДКЦПФ № 1360 від 29.09.2011 р. "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)". 2.7.1. Відповідність вартості чистих активів
вимогам законодавства Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із
суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних
товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості
чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень статті 155 Цивільного кодексу України "Статутний
капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального
розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом
на 31.12.2012 р. складає 140553,0 тис. грн. Статутний капітал складає 2219,0 тис. грн. Неоплаченого капіталу немає. Різниця між
розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 138334,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
бiльша вiд статутного капiталу. На нашу думку: Акціонерне товариство в усіх суттєвих аспектах станом на 31.12.2012 року виконало вимоги
п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 2.7.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подасться до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання
аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю у
відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітность". В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б
надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На нашу думку:
інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до
зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно
оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що
фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
2.7.3. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості
активів товариства, за даними останньої річної попередньої фінансової звітності; Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству
у частині вимог до закону. Товариство у 2012 році відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" немало виконання
значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної попередньої фінансової звітності). Вартість
активів Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 138335,0 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським
процедурам складає 13833,5 тис. грн. На нашу думку: Товариство в 2012 р. немало виконання значних правочинів. 2.7.4 Відповідність стану
корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Стан
корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно
до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в
товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради
у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію
акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Однак, Наглядова рада акціонерного товариства не обирала корпоративного
секретаря та не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Функції внутрішнього аудитора в
Товаристві виконує ревізійна комісія. Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до Статуту
товариства у новій редакції, затвердженої загальними зборами акціонерів 18.03.2011 р. (протокол № 1). Протягом звітного року в
акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління, а саме загальні збори акціонерів, наглядова рада,
директор (одноособовий виконавчий орган), ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління та їх
функціонування регламентується Статутом товариства у новій редакції, затвердженої загальними зборами акціонерів 18.03.2011 р. (протокол
№ 1). Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня,
наступного за звітним роком. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю, вважає за необхідне зазначити що система внутрішнього
контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і
точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження
активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво Товариства в
повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним
аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товаристві. Систему внутрішнього контролю можна
вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" на нашу думку: 1. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління
у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. 2. Наведена у річному звіті "Інформація
про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та
результати їх функціонування. 3. Система внутрішнього контролю на Підприємстві створена та діє. 2.7.5 Ідентифікації та оцінки аудитором
ризиків суттєвого викривлення попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і

пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль,
як цього вимагає МСА 355 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його
середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті
попередньої фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта
господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням
деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру
його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнесризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики.
Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює
Директор Товариства. На нашу думку: Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення попередньої фінансової звітності
Товариства внаслідок шахрайства. 2.8.Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування Аудитора (з установчих документів)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АПОГЕЙ". Код ЄДРПОУ 24065168 Юридична адреса 83118, м. Донецьк, вул..
Стратонавтів, буд 168. Місцезнаходження аудитора 83114, м. Донецьк, пр-т Тітова, буд 4. Номер і дата Свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України № 1272 від
26.01.2001 р. Продовжено Рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 р. Номер і дата Сертифікату аудитора, виданого
Аудиторською палатою України Серія А № 000553 виданий 30.11.1995р. Рішенням АПУ від 24.09.2009р. № 205/2, продовжено до 30.11.2014
р. Телефон (факс) Аудитора 38(062) 381-37-95, 38(062) 311-71-45 2.9. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Згідно
договору № 08 від 14.02.2012 р., укладеному між Незалежним Аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "АПОГЕЙ" (надалі - Аудитор) і ПАТ "Завод
"Часівоярські автобуси" (надалі - Підприємство) проводилася аудиторська перевірка попередньої фінансової звітності Підприємства станом на
31.12.2012 р. за результатами операцій за період із 01.01.2012 р. по 31.12.201 р. Аудиторська перевірка проводилася з 11.10.2012 р по
11.04.2013 р. Аудитор Дейнега О.В. Сертифікат Аудитора серія А № 004890 виданий Аудиторською палатою України 30.11.01 р. діє до 30.11.
2015 р. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "АПОГЕЙ" Переверзєва Т. В. Сертифікат Аудитора серія А № 000553 виданий Аудиторською
палатою України 30.11.95 р. діє до 30.11.2014 р.

