Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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)

01.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКI
АВТОБУСИ "
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

01350251

4. Місцезнаходження
емітента

58455 Донецька область Артемiвський район м. Часiв Яр вул. Зелена,
б. 1

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

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

6. Електронна поштова
ruta_bus@mail.ru
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

05.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№ 63 Бюлетень "Цiннi папери України"

07.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://ruta-bus.net/investoram
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

06.04.2016
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. 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)
33. Примітки 33. Примiтки У зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:
2. iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки у Статутному капiталi державна частка вiдсутня, Товариство
стратегiчне значення для економiки не має, монопольне становище не займає.
7. iнформацiя про дивiденди - дивiденди не нараховували та не сплачували;
12.2. iнформацiя про облiгацiї емiтента у зв`язку з їх вiдсутнiстю;
12.3. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у зв`язку з їх вiдсутнiстю;
12.4. iнформацiя про похiднi цiннi папери у зв`язку з їх вiдсутнiстю;
12.5. iнформацiя про викуп власних акцiй у зв`язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй
протягом звiтного року.;
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв
на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
23. Основнi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД
"ЧАСIВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ "

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

А00 № 626269

3. Дата проведення державної реєстрації

05.05.1997

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

2219002.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

124

0.000

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
29.10

ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ВИРОБНИЦТВО КУЗОВІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЧЕПІВ І
НАПІВПРИЧЕПІВ
ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ
45.11
ЗАСОБАМИ
10. Органи управління
д/н
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
29.20

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

ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26005962488016

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26005962488016

IV. 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

61024 Харкiвська область д/н м.Харкiв вул. Гуданова, 18

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Директор
Полосухін Володимир Іванович

ВА 061462 09.12.1995 Артемівським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1950
Харківський автомобільношляховий інститут, інженер-механік
автомобільного транспорту

48
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси", головний інженер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
18.03.2011 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Директор Полосухин Володимир Iванович
Полосухин Володимир Iванович обіймав протягом останніх п'яти років посади голови правління ВАТ
"Часiвоярський ремонтний завод" та директора ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси".
Призначений директором рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р. (протокол № 1) у зв'язку з
обранням типу публічного акціонерного товариства та затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх
документів товариства. Термін обрання - безстроково.
Змiн в персональному складi протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Повноваження та обов'язки Директора затверджені Статутом ПАТ,а саме:
без доручення здійснює дії від імені Товариства, без доручення представляє Товариство у всіх
організаціях і установах України й за рубежем;
від імені Товариства підписує будь-які договори;
укладати угоди, пов'язані із заставою майна Товариства, наданням майна в оренду, лізинг, угоди
доручення, гарантій, переведення боргу, поступки вимог;
розподіляє посадові обов'язки працівників Товариства й затверджує посадові інструкції;
розподіляє обов'язки між головними фахівцями Товариства;
приймає на роботу співробітників, звільняє, заохочує співробітників Товариства й накладає на них
стягнення;
здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства;
укладає колективний договір із профспілковою організацією трудового колективу від імені
адміністрації Товариства;
забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економічної й соціальної політики
ухвалює рішення щодо напрямку співробітників у відрядження
самостійно або на підставі рішення Загальних зборів акціонерів і/або Наглядової ради Товариства
видає накази й інші документи
затверджує штатний розклад Товариства його філій і представництв
наділяє посадових осіб Товариства правом другого першого підпису й другого підпису;
видає й/або засвідчує доручення на здійснення окремих дій від імені Товариства, органів керування
й посадових осіб органів керування Товариства;
засвідчує доручення фізичних осіб на здійснення окремих дій, передбачених законодавством, у тому
числі на право участі й голосування в Загальних зборах акціонерів
ухвалює рішення щодо пред'явленні від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб
Директор зобов'язаний:
особисто й сумлінно виконувати свої обов'язки
у своїй діяльності керуватися винятково інтересами Товариства, його акціонерів і працівників, а не
особистими інтересами або інтересами третіх осіб
діяти від імені Товариства й у межах, передбачених чинним законодавством і Статутом Товариства;
відповідати за дотримання установчих документів і положень, що регламентують роботу
Товариства;
не пізніше трьох місяців після закінчення фінансового року представляти Загальним зборам
акціонерів річний баланс Товариства, звіт про прибутки й збитки;
відповідати за дотримання прав акціонерів і членів трудового колективу, певних Уставом і іншими
внутрішніми документами Товариства;
відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її
розголошення.

зберігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, установ, з якими Товариства має
ділові відносини;
не використовувати знання комерційної таємниці для заняття будь-якою діяльністю, що як
конкурентна дія може завдати шкоди Товариства
не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії,
що суперечать інтересам Товариства;
не засновувати й не брати участь у створенні й діяльності підприємств, що конкурують із
Товариством.
Директор несе відповідальність:
За податкові правопорушення:
заниження суми податку або інших обов'язкових платежів;
порушення строків і порядку подання бухгалтерської звітності, балансів, податкових декларацій;
інші порушення.
За порушення антимонопольного законодавства:
поширення недостовірних відомостей з метою завдання збитків ділової репутації або майнових
інтересів іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
зловживання монопольним положенням на ринку;
інші порушення.
За порушення законодавства про цінні папери й ринок цінних паперів, законодавства про рекламу,
валютного законодавства й порушення в інших областях права.
Винагорода директора в грошовій формі за 2015 рік складає 321700,00 грн. Винагороди в натуральній формі
не отримував.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова наглядової ради
Полосухін Олексій Володимирович

ВВ 205152 05.01.1998 Краматорським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1976
Донбаська державна машинобудівельна академія, економіст,
єкономіка виробництва
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ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": керівник відділу
маркетинга та продажу
11.04.2014 на 3 роки

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Голова наглядової ради Полосухин Олексiй Володимирович
Полосухин Олексiй Володимирович обіймав протягом останніх п'яти років посади керiвника вiддiлу
маркетингу й продаж, директора по виробництву ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначений
членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р. (протокол № 1).
Призначений головою наглядової ради на засіданні наглядової ради (протокол № 3 від 11.04.2014 р.) на
термін 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 згідно Статуту ПАТ, а саме:
Голова наглядової ради зобов'язан:
1) організовувати роботу наглядової ради;
2) скликати засідання наглядової ради;
3) голувати на засіданнях наглядової ради;
4) підписувати трудовий договір (контракт) з директором Товариства;
5) підписувати договір з корпоративним секретарем Товариства на умовах, визначених наглядовою радою
та у випадку прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря;
6) у випадку неможливості виконання своїх повноважень, вчасно призначати особу, яка буде здійснювати
повноваження голови наглядової ради;
7) здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.
Крім того голова Наглядової ради зобов'язаний:
1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну
обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням,
іншими внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень наглядової ради. У випадку виникнення
обставин, що перешкоджають участі у засіданнях наглядової ради чи виконанню інших посадових
обов'язків, терміново повідомити про це голову наглядової ради із зазначенням обставин;
5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську

інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не
мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх
осіб;
6) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та
фінансовий стан Товариства.
Винагороду як голова наглядової ради за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.
Зараз працює директором по виробництву ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси".
Головний бухгалтер
1) посада
Чупринiна Яна Геннадiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВА 061088 23.06.1995 Артемівським МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецькій обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
4) рік народження**
Донецький університет економіки та права; облік та аудит
5) освіта**
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6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.02.2013 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Головний бухгалтер Чупринiна Яна Геннадiївна.
Iншi посади, якi обiймала протягом останніх п'яти років:
- бухгалтер ТзОВ "Гiдрозалiзобетон" з 17.05.1999 по 21.05.2009рр. ;
- бухгалтер ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" з 25.05.2009 по 28.02.2013рр.
Головним бухгалтером призначена на невизначений термiн, за наказом № 28-к вiд 28.02.2013р. Акцiями
Товариства не володiє. Змiн в персональному складi протягом року не було, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей
діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської
служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення
та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання
несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах
бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого
терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства,
підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів
підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають
підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими
формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує
перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими
кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій,
раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у
проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану
бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.
Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:
визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми
бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу,
додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення
професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої
інформації до виконавців;
впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням
особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та
фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів
підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.
Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та
обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними
матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Повинен знати: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету
Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань
правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти)
бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи
міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування
положень (стандартів) бухгалтерського обліку; основи технології виробництва продукції, порядок
оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків,
порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших
цінностей; правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань; економіку, організацію виробництва,
праці та управління; податкову справу; основи цивільного права; трудове, фінансове, господарське
законодавство.
Винагорода головного бухгалтера за 2015 р. складає 162250,00 грн., в натуральній формі винагороди не
отримувала.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член ревізійної комісії
Царенко Інеса Борисівна

ВС 581022 10.11.2000 Артемівським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1964
Дмитриєвський сільськогосподарчий технікум, бухгалтерський
облік
Гірнично-металургійний технікум м. Комсомольск на Дніпрі,
промислове та цівільне будівництво, технік-будівельник
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6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": інспектор з кадрів.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.04.2015 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про
обрання до складу ревізійної комісії Царенко Інесу Борисівну (протокол №1) у зв'язку із припиненням
повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом
останніх п'яти років: з 2012 р. працювала в ПАТ "Гарант" заступником директора з персоналу; з
19.03.2012р. по 09.07.2012р. - Часівоярська міська лікарня №3, секретар; з 11.07.2012р. по цей час - інспектор
з кадрів ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначено строком на 5 років.
лен ревізійної комісії має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПАТ.
Члени Ревізійної комісії мають право:
1)
отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, визначену цим Статутом у
визначеному ним порядку;
2)
отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань,
які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
3)
оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх
фактичну наявність;
4)
вимагати проведення засідання Наглядової ради Товариства;
5)
вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, у тому числі у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів
Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, брати участь у загальних зборах
Товариства;
6)
вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарській діяльності Товариства;
7)
у раз необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами Товариства кошторису залучати
для участі у проведені перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
1)
проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
2)
своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
3)
доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок
та виявлені недоліки і порушення;
4)
у випадку виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або загрози суттєвим
інтересам Товариства терміново сповістити про це Наглядову раду, не очікуючи закінчення перевірки;
5)
здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за
виконанням власних пропозиції щодо їх усунення;
6)
бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, коли це вимагається;
7)
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу та збереження
інформації з обмеженим доступом.
Винагороду як Член ревізійної комісії за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримувала.

Член наглядової ради
1) посада
Лук`янов Володимир Валентинович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВС 239375 21.04.2000 Артемівським МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецькій обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1966
4) рік народження**
Дніпропетровський металургійний інститут, інженер
5) освіта**
27
6) стаж роботи (років)**
заступник директора ТОВ "Фiнфорт-маркет"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.04.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Член наглядової ради Лукьяков Володимир Валентинович. Лукьяков Володимир Валентинович
обіймав протягом останніх п'яти років посаду заступника директора ТОВ "Фiнфорт-маркет" та заступника
директора ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Призначений членом наглядової ради рішенням
загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р. (протокол № 1). Призначений членом наглядової ради на
термін 3 роки.
Змiн в персональному складi протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Член Наглядової ради діє на підставі Статуту ПАТ та має повноваження та обов'язки.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
діяти сумлінно й щонайкраще в інтересах Товариства і його акціонерів, як великих, так і дрібних?
відповідати за дотримання статутних документів і положень, що регламентують роботу
Товариства;
відповідати за дотримання прав і інтересів акціонерів і членів трудового колективу, певних
Законом, Уставом і внутрішніми документами Товариства;
бути информироваными про діяльність і стан справ у Суспільстві, сприяти успішній його
діяльності;
звітувати перед зборами акціонерів про діяльність у межах своїх повноважень;
відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її
розголошення;
не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії,
що суперечать інтересам Товариства;
Член Наглядової ради має право:
одержувати інформацію про діяльність Товариства і його Правління;
через своїх уповноважених осіб одержувати інформацію про систему реєстру власників іменних
цінних паперів Товариства (але не має право її розголошувати)
заслуховувати звіти Правління й посадових осіб Товариства і його органів керування;
припиняти повноваження Голови Правління й членів Правління, приймати рішення про їхнє
відкликання зі складу Правління, уводити до складу Правління нових членів?
призначати аудиторські перевірки й розглядати результати їхнього проведення;
передавати частина своїх повноважень Правлінню на строк не більше одного року;
звертатися в судові інстанції з питань захисту інтересів акціонерів і Товариства.
Член Наглядової ради несе відповідальність:
за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність
відповідно до діючого законодавства України.
перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхньою винною дією (бездіяльністю).
Винагороду як член Наглядової ради за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.
У теперешнiй час працює заступником директора ВАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" адреса:
84551, Донецька обл., Часiв Яр, вул. Комсомольська, 1.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Доценко Андрій Олексійович

6) стаж роботи (років)**

27

ВС 194755 25.02.2000 Артемівським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1966
Донецький політехнічний інститут, інженер-механік
автомобільного транспорту

ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": старший майстер
7) найменування підприємства та
ділянки капремонту
попередня посада, яку займав**
11.04.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Член наглядової ради Доценко Андрiй Олексiйович. Доценко Андрiй Олексiйович обіймав
протягом останніх п'яти років посаду старшого майстра виробничої дільниці ПАТ "Завод "Часівоярські
автобуси". Призначений членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р.
(протокол № 1). Призначений членом наглядової ради на термін 3 роки. Змiн в персональному складi
протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Член Наглядової ради діє на підставі Статуту та має повноваження та обов'язки.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
діяти сумлінно й щонайкраще в інтересах Товариства і його акціонерів, як великих, так і дрібних?
відповідати за дотримання статутних документів і положень, що регламентують роботу
Товариства;
відповідати за дотримання прав і інтересів акціонерів і членів трудового колективу, певних
Законом, Уставом і внутрішніми документами Товариства;
бути информироваными про діяльність і стан справ у Суспільстві, сприяти успішній його
діяльності;
звітувати перед зборами акціонерів про діяльність у межах своїх повноважень;
відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її
розголошення;
не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії,
що суперечать інтересам Товариства;
Член Наглядової ради має право:
одержувати інформацію про діяльність Товариства і його Правління;
через своїх уповноважених осіб одержувати інформацію про систему реєстру власників іменних
цінних паперів Товариства (але не має право її розголошувати)
заслуховувати звіти Правління й посадових осіб Товариства і його органів керування;
припиняти повноваження Голови Правління й членів Правління, приймати рішення про їхнє
відкликання зі складу Правління, уводити до складу Правління нових членів?
призначати аудиторські перевірки й розглядати результати їхнього проведення;
передавати частина своїх повноважень Правлінню на строк не більше одного року;
звертатися в судові інстанції з питань захисту інтересів акціонерів і Товариства.
Член Наглядової ради несе відповідальність:
за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність
відповідно до діючого законодавства України.
перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхньою винною дією (бездіяльністю).
Винагороду як член Наглядової ради за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.
Доценко Андрiй Олексiйович у теперешній час працює старшим майстром виробничої дільниці ПАТ "Завод
"Часівоярські автобуси".
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Ткаченко Олександр Васильович

ВЕ 483718 22.02.2002 Артемівським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1962
Запоріжський технікум електроприборів, технік-технолог

35
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси": старший майстер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.04.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Член наглядової ради Ткаченко Олександр Васильович. Ткаченко Олександр Васильович обіймав
протягом останніх п'яти років посаду старшого майстра ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси".
Призначений членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р. (протокол №
1). Призначений членом наглядової ради на термін 3 роки.
Змiн в персональному складi протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПАТ, а саме:
Член Наглядової ради зобов'язаний:
діяти сумлінно й щонайкраще в інтересах Товариства і його акціонерів, як великих, так і дрібних;
відповідати за дотримання статутних документів і положень, що регламентують роботу
Товариства;

відповідати за дотримання прав і інтересів акціонерів і членів трудового колективу, певних
Законом, Уставом і внутрішніми документами Товариства;
бути информироваными про діяльність і стан справ у Суспільстві, сприяти успішній його
діяльності;
звітувати перед зборами акціонерів про діяльність у межах своїх повноважень;
відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її
розголошення;
не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії,
що суперечать інтересам Товариства;
Член Наглядової ради має право:
одержувати інформацію про діяльність Товариства і його Правління;
через своїх уповноважених осіб одержувати інформацію про систему реєстру власників іменних
цінних паперів Товариства (але не має право її розголошувати)
заслуховувати звіти Правління й посадових осіб Товариства і його органів керування;
припиняти повноваження Голови Правління й членів Правління, приймати рішення про їхнє
відкликання зі складу Правління, уводити до складу Правління нових членів?
призначати аудиторські перевірки й розглядати результати їхнього проведення;
передавати частина своїх повноважень Правлінню на строк не більше одного року;
звертатися в судові інстанції з питань захисту інтересів акціонерів і Товариства.
Член Наглядової ради несе відповідальність:
за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність
відповідно до діючого законодавства України.
перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхньою винною дією (бездіяльністю).
Винагороду як член наглядової ради за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.
Ткаченко Олександр Васильович у теперешній час працює старшим майстром ПАТ "Завод "Часівоярські
автобуси".
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Полосухін Олександр Володимирович

ВС 366014 01.08.2001 Артемівським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1984
Донецький національний технічний університет, спеціальність
автомобілі та автомобільне господарство
10
Головний інженер ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси"

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.04.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Член наглядової ради Полосухин Олександр Володимирович. Полосухин Олександр
Володимировичо обіймав протягом останніх п'яти років посади інженера конструктора ВАТ "ЧРЗ",
головного інженера ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначений членом наглядової ради рішенням
загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р. (протокол № 1). Призначений членом наглядової ради на
термін 3 роки. Змiн в персональному складi протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
Член наглядової ради має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПАТ, а саме:
Член Наглядової ради зобов'язаний:
діяти сумлінно й щонайкраще в інтересах Товариства і його акціонерів, як великих, так і дрібних;
відповідати за дотримання статутних документів і положень, що регламентують роботу
Товариства;
відповідати за дотримання прав і інтересів акціонерів і членів трудового колективу, певних
Законом, Уставом і внутрішніми документами Товариства;
бути информироваными про діяльність і стан справ у Суспільстві, сприяти успішній його
діяльності;
звітувати перед зборами акціонерів про діяльність у межах своїх повноважень;
відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її
розголошення;
не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії,
що суперечать інтересам Товариства;
Член Наглядової ради має право:
одержувати інформацію про діяльність Товариства і його Правління;
через своїх уповноважених осіб одержувати інформацію про систему реєстру власників іменних
цінних паперів Товариства (але не має право її розголошувати)
заслуховувати звіти Правління й посадових осіб Товариства і його органів керування;
припиняти повноваження Голови Правління й членів Правління, приймати рішення про їхнє
відкликання зі складу Правління, уводити до складу Правління нових членів.

призначати аудиторські перевірки й розглядати результати їхнього проведення;
передавати частина своїх повноважень Правлінню на строк не більше одного року;
звертатися в судові інстанції з питань захисту інтересів акціонерів і Товариства.
Член Наглядової ради несе відповідальність:
- за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.
- у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть
відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
- перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхньою винною дією (бездіяльністю).
Винагороду як член наглядової ради за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.
Полосухин Олександр Володимировичо у теперешній час працює головним інженером ПАТ "Завод
"Часівоярські автобуси".
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член ревiзiйної комiсiї
Корнілов Олександр Федорович

ВВ 670957 27.11.1998 Артемівським МВ УМВС України в
Донецькій області
1982
Харківський національний університет радіоелектроніки,
телекомунікаційні системи зв'язку, інженер.
7
Начальник виробничо-технічного відділу ПАТ "Завод
"Часівоярські автобуси"
24.04.2015 на 5 років

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про
обрання до складу ревізійної комісії Корнілова Олександра Федоровича (протокол №1) у зв'язку із
припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Акціями Товариства не
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом
останніх п'яти років: з 2009 по цей час працює начальником виробничо-технічного відділу ПАТ "Завод
"Часівоярські автобуси". Призначений строком на 5 років.
Член ревізійної комісії має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПАТ.
Члени Ревізійної комісії мають право:
1)
отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, визначену цим Статутом у
визначеному ним порядку;
2)
отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань,
які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
3)
оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх
фактичну наявність;
4)
вимагати проведення засідання Наглядової ради Товариства;
5)
вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, у тому числі у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів
Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, брати участь у загальних зборах
Товариства;
6)
вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарській діяльності Товариства;
7)
у раз необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами Товариства кошторису залучати
для участі у проведені перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
1)
проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
2)
своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
3)
доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок
та виявлені недоліки і порушення;
4)
у випадку виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або загрози суттєвим
інтересам Товариства терміново сповістити про це Наглядову раду, не очікуючи закінчення перевірки;
5)
здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за
виконанням власних пропозиції щодо їх усунення;
6)
бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, коли це вимагається;
7)
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу та збереження
інформації з обмеженим доступом.
Винагороду як Член ревізійної комісії за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримувал.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,

Голова ревiзiйної комiсiї
Комаровська Галина Анатолiївна

ВС 040335 26.11.1999 Артемiвським МВ УМВС України в

номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Донецькiй обл.
1974
Артемівський технікум залізничного транспорту, спеціальність
бухгалтерський облік та аудит, кваліфікація бухгалтер.
23
Заступник головного бухгалтера ПАТ "Завод "Часівоярські
автобуси"
24.04.2015 на 5 років

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Голова ревiзiйної комiсiї Комаровська Галина Анатолiївна. Загальний стаж роботи 22 роки.
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про обрання
до складу ревізійної комісії Комаровської Галини Анатоліївна (протокол №1) у зв'язку із припиненням
повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Того ж дня 24.04.2015р. ревізійною комісією
товариства було прийнято рішення про обрання Комаровської Г.А. головою ревізійної комісії. Володіє 1
(однією) акцією Товариства номінальною вартістю 0,25грн. Інші посади, які обіймала протягом останніх
п'яти років: з 12.07.2007р. - бухгалтер матеріального відділу ВАТ "Часівоярський ремонтний завод", з
01.03.2013 по цей час - заступник головного бухгалтера ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначена
строком на 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Голова ревізійної комісії має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПАТ.
ПРАВА та ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІССІЇ
Голова ревізійної комісії має право:
перевіряти кошторису, грошові, бухгалтерські й інші документи; наявність коштів і матеріальних
цінностей; використання основних, оборотних і інших коштів Товариства, його філій і дочірніх
підприємств;
перевіряти наявність і правильність оформлення документів системи реєстру (без права доступу до
особових рахунків акціонерів і первинних документів щодо угод із цінними паперами Товариства);
жадати від посадових осіб Товариства надання їй письмових або усних особистих пояснень із
питань, що виникають у ході перевірки;
використовувати у своїй роботі матеріали фінансових ревізій;
залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації й фінансовий апарат Товариства
вчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради результати проведених
перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів керування
Товариства
інформувати Загальні збори акціонерів, а в перерві між ними - Наглядову рада, про всіх виявлені під
час перевірок недоліках і зловживаннях посадових осіб Товариства.
Голова ревізійної комісії зобов'язана зажадати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів, якщо
виникла погроза істотним інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства.
Голова ревізійної комісії зобов'язана зберігати комерційну таємницю щодо діяльності Товариства й
відповідають за її розголошення.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
Голова ревізійної комісії несе персональну відповідальність за вірогідність, повноту й об'єктивність
відомостей, що втримуються у висновках і рішеннях комісії, а так само в інших документах, підготовлених
Ревізійною комісією.
Голова ревізійної комісії у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несе
дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
Винагороду як Голова ревізійної комісії за 2015 рік в грошовій і натуральній формі не отримувала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Полосухін Володивир
Іванович

ВА 061462 09.12.1995
Артемівським МВУМВС України
в Донецькій обл.

0

0

0

0

0

0

Член ревізійної
комісії

Царенко Інеса Борисівна

ВС 581022 10.11.2000
Артемівським МВ УМВС
України в Донецькій обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової
ради

Полосухін Олексій
Володимирович

ВВ 205152 05.01.1998
Краматорським МВУМВС
України в Донецькій обл.

2848150

32.08818649104

2848150

0

0

0

Головний
бухгалтер

Чупринiна Яна
Геннадiївна

ВА 061462 09.12.1995
Артемівським МВ УМВС
України в Донецькій обл.

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Доценко Андрій
Олексійович

ВС 194755 25.02.2000
Артемівським МВ УМВС
України в Донецькій обл.

18

0.00020279387

18

0

0

0

Член наглядової
ради

Лук`янов Володимир
Валентинович

ВС 239375 21.04.2000
Артемівським МВУМВС України
в Донецькій обл.

715000

8.05542311363

715000

0

0

0

Член наглядової
ради

Ткаченко Александр
Васильович

ВЕ 483718 22.02.2002
Артемівським МВУМВС України
в Донецькій обл.

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Полосухін Олександр
Володимирович

ВС 366014 01.08.2001
Артемівським МВ УМВС
України в Донецькій обл.

2848150

32.08818649104

2848150

0

0

0

Член ревiзiйної

Корнілов Олександр

ВВ 670957 27.11.1998

0

0

0

0

0

0

комiсiї

Федорович

Голова ревiзiйної
комiсiї

Комаровська Галина
Анатолiївна

Артемiвським МВ УМВС
України в Донецькiй обл.
ВС 040335 26.11.1999
Артемiвським МВ УМВС
України в Донецькiй обл.
Усього

1

0.00001126633

1

0

0

0

6411319

72.23201015592

6411319

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

ТОВ "ФIНФОРТ"

23604396

83003 Донецька область д/н м.
Донецьк вул. Овнатаняна, 4

1141700

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

12.862764431938

1141700

0

0

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Полосухiн Олексiй Володимирович

ВВ 205152 05.01.1998 Краматорським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.

2848150

32.08818649104

2848150

0

0

0

Полосухiн Олександр
Володимирович

ВС 366014 01.08.2001 Артемiвським МВ
УМВС України в Донецькiй обл.

2848150

32.08818649104

2848150

0

0

0

6838000

77.039137414027

6838000

0

0

0

Усього

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

24.04.2015
Дата проведення
81.8
Кворум зборів
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були запропонованi Наглядовою радою Товариства.
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 2014р.
3. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк,
прийняття рiшення за результатами Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014р.
4. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014р.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014р.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку.
7. Дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
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 фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 2014 рiк.
3. За третiм питанням порядку рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: висновки ревiзiйної комiссiї за 2014
рiк - ЗАТВЕРДИТИ.
4. За четвертим питанням порядку рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: визнати роботу Наглядової ради
Товариства у 2014 р. задовiльною.
5. За п'ятим питанням порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: затвердити результати
дiяльностi та фiнансову звiтнiсть ПАТ за 2014 рiк.
6. Прибуток, отриманий у 2014р., у розмiрi 23 344 610,39 (двадцять три мiльйони триста сорок чотири
тисячi шiстсот десять гривень тридцять дев'ять копiйок) грн. залишити нерозподiленим.
7. Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства
"ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ" Лисенко Марiї Василiвни, Комаровської Галини Анатолiївни,
Галки Ганни Євгенiвни.
8. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКI
АВТОБУСИ":
Комаровську Галину Анатолiївну,
Царенко Iнесу Борисiвну,
Корнiлова Олександра Федоровича.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної 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
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Аудиторська фірма "Апогей"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної 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
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Національний депозитарій України

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної 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
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24065168
03141 м. Київ д/н м. Київ вул. Солом'янська, буд. 17, кв. 30
1272
Аудиторська палата України

26.01.2001
0(50) 426- 69-34
д/н
Аудиторські послуги
Надання аудиторських послуг емітенту

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 м. Київ д/н м. Київ вул.Нижний Вал, буд.17/8
Правила Центр.деп.ЦП
Нацiональна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
(044) 591-04-00, 591-04-40
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
надає депозитарнi послуги (вiдповiдно до Положення "Про депозитарну
дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi Центрального
депозитарiю цп, Правил центрального депозитарiю,iнш., щодо вiдкриття та
ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй щодо
розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та
обслуговування операцiй щодо випущених Емiтентом цiнних паперiв,
тощо), та вiдповiдно до договору № Е-7341/п від 05.08.2013 р. та Заяви про
приєднання до умов Договору за № ОВ-6353 вiд 01.10.2014р., укладеному
мiж товариством та депозитарiєм за рiшенням НКЦПФР про передачу ГС.

ПАТ "Перший український міжнародний банк"

Публiчне акцiонерне товариство
14282829
04070 м. Київ д/н м. Київ вул. Андріївська, 4
серія АЕ № 286539
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

08.10.2013
(+38 044) 231-70-00
(+38 044) 231-71-00
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Здійснення депозитарної діяльністі депозитарної установи. 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 договір про обслуговування рахунків в цінних паперах власників
№ Е- 57/2014 від 28.11.2014 р.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної 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
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Страхова компанія "Універсальна"

Публiчне акцiонерне товариство
20113829
01030 м. Київ д/н м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 48А
Серія АГ №569709
Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

23.03.2011
+380 (44) 281 61 50
+380 (44) 281 61 55
Інші види страхування. Страхування життя.
СК "Універсальна" надає послуги за 42 видами страхування, у тому числі:
обов'язкове страхування відповідальності водіїв перед іншими учасниками
руху, страхування відповідальності власника транспортного засобу за
шкоду та інші. Для ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" надає послуги
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів згідно договорів № 5112/250/037607 от 03.04.2015; №
5112/250/037608 от 21.04.2015; № 5112/250/037609 от 29.04.2015.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

28.05.2010

47/05/1/10

Донецьке
теруправління
ДКЦПіФР

UA 4000069793

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

8876008

2219002.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

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.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Історія ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" багата й різноманітна. З моменту свого
створення в 1958 році й по теперішній час доля підприємства нерозривно пов'язана з
експлуатацією, ремонтом, а також виготовленням автотранспортних засобів. Тому
колектив, що там працює, має досить багатий досвід у цій області. У різні роки
доводилося зіштовхуватися з капітальними ремонтами автомобілів ГАЗ, ЗИЛ,
виготовляти спеціальні транспортні засоби на шасі автомобілів УАЗ. Одними з перших
в Україні заводом був освоєний випуск вахтових автомобілів для експлуатації в
різних областях народного господарства. Інакше кажучи, завод завжди намагався
орієнтувати своє виробництво на потребі, які були актуальними для держави.
Незважаючи на ту кризу, що була в автомобілебудуванні України в пострадянський
час, ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" зберіг своє виробництво й більше того
збільшив обсяги й розширила номенклатуру випускаємої продукції.
Сьогодні завод являє собою колектив, що здатний впроваджувати нові конструктивні
розробки, застосовувати сучасні матеріали й технологічні процеси. Слід зазначити,
що ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" є саме автозаводом, що відрізняється від
автоскладального підприємства наявністю таких видів виробництв - ковальськопресового, зварювального, фарбувального, складального. Потужності заводу
дозволяють випускати до 2000 автобусів на рік.
Одним з напрямів в період 1993-1998 років було переобладнання легкових автомобілів
і виготовлення спеціальних транспортних засобів для служби міськгаза, швидкої
допомоги і рятувальників, а саме:
"
Установка жорсткого даху на УАЗ-31512;
"
Виготовлення лімузинів на базі ГАЗ-3102;
"
Автомобіль швидкої допомоги;
"
Автомобіль аварійної газової служби.
Починаючи з 1995 року основною продукцією заводу було виготовлення автобусів
малого класу категорії М2, які виконані на шасі ГАЗ 33021 "Газель". Такими
моделями є - мікроавтобус СПВ 33021.01-15 місткістю 13 пасажирів і СПВ 33021.01-16
місткістю 13 пасажирів з місцями для сидіння і допускається перевезення 3 стоячих
пасажирів.
При проектуванні стояло завдання створити кузов автобуса нової, оригінальної
конструкції, що відповідає вимогам більшості споживачів, - міцність, зручність для
пасажирів, безпека, відповідність нормативним вимогам України і конкурентна ціна.
Так в 1995 році вперше в Україні був створений автобус СПВ-33021. 01-15 на
13+1(водій) посадочне місце. Кузов є зварною конструкцією з прямокутних труб,
обшитою зовні сталевим листом і склопластиковими деталями. Зсередини кузов
складається з внутрішньої обшивки АБС пластиковими листами, сидіннями з
пінополіуретанових подушок, покриття підлоги з автолина. Автобус СПВ 33021.01-15
має ряд оригінальних відмітних ознак, які не зустрінеш ні в одній з існуючих
моделей ГАЗ. Велике за площею скління салону і висота в проході (1,77 м) створюють
додаткові зручності пасажирам. Вживання склопластикових вузлів і елементів
обшивки. Із склопластикових композицій виконані задня і передня частина даху,
задній бампер зі вбудованими задніми ліхтарями, бічні накладки колісних арок. Слід
зазначити так само властивий автобусним конструкціям каркасний принцип побудови
кузова.
Автобус СПВ 33021.01-15 забезпечує наступні переваги:
можливість виготовити автобус, повністю відповідний Правилам 52 і ГОСТ 28345-89
(вимоги до конструкції мікроавтобусів);
забезпечити високий рівень пасивної безпеки;
"міцний" кузов, що важливе в тяжких міських умовах експлуатації;
можливість оперативно вносити зміни до конструкції;
контроль підготовки і забарвлення кузова.
У серпні 2002 року освоєний випуск нової моделі СПВ 33021.01-16, яка від
попередньої "п'ятнадцятої" моделі відрізняється просторішим кузовом, збільшеною
висотою усередині салону (1,91м). Така конструкція кузова дозволяє перевозити
окрім тринадцяти сидячих пасажирів ще і 3 пасажири, які стоять (всього
шістнадцять). Над основними бічними вікнами додатково встановлені розсувні вікна,
які поліпшили вентиляцію салону. Зручнішим стало планування розташування сидінь в
салоні.
У 2003 році завод отримав дозвіл на подовження шасі, і в тому ж році з воріт
заводу виїхав перший дослідний екземпляр автобуса СПВ-17 РУТА. Слід зазначити, що
з 2003 року під зареєстрованою торгівельною маркою РУТА стала випускатися вся
продукція заводу, у тому числі і розроблена раніше модель СПВ-16.
Перший дослідний варіант автобуса РУТА СПВ-17 мав кузов, аналогічний попередній
моделі подовжений на одну віконну секцію. В той же час, в 2003 році з'явився

вантажний фургон РУТА 15,5, конструктивною особливістю цього автомобіля було
вживання бічних панелей, тих, що мають мінімальний прогин, що дозволяло
найраціональніше заповнювати об'єм усередині кузова. Такий же кузов вирішили
використовувати і на серійних машинах РУТА СПВ-17.
Незабаром випуск попередньої моделі РУТА СПВ-16 був припинений, і ПАТ "Завод
"Часiвоярськi автобуси" став виготовляти мікроавтобуси лише з кузовами нового
типа. За подальші чотири роки була створена ціла гамма різних моделей автобусів
РУТА з подібними кузовами, як на подовженому так і на звичайному шасі. Умовно ці
машини можна назвати автобусами РУТА другого покоління. Окрім оригінальних бічних
панелей кузова було також вклеєне скло. 2003 рік був важливий в - технологічному
плані, за цей рік сталося багато змін - почато використання клею-герметика для
монтажу склопластикових елементів кузова, почато використання системи забарвлення
для комерційного транспорту Sikkens Autocoat BT, ведуться роботи по оптимізації
каркаса кузова, зниженню трудовитрат при виробництві.
Перші автобуси РУТА СПВ-17, що випускаються, мали невеликі вікна, дахи, що значно
не досягали по висоті рівня. Між останнім вікном і задньою стінкою кузова
залишалася стійка кузова. В середині 2005 року було прийнято рішення про вживання
великих панорамних стекол. Іншою відмітною особливістю автобусів РУТА СПВ-17 є
пасажирські крісла з оббивкою з міцного шкірозаступника .
В 2005 року на заводі прийняли рішення про розширення модельного ряду автобусів,
що випускалися. Так з'явилася модель РУТА А0 480. По кузову вона уніфікована із
СПВ-17 зразка 2004 роки і відрізняється лише зменшеною довжиною. Але покупці
віддали перевагу більш містким СПВ-17, тому число випущених "чотириста
восьмидесятих" (так їх називали на заводі) залишилося досить скромним. РУТА А0 480
випускалася на шасі з карбюраторним двигуном ЗМЗ-406, А0 481 - на шасі з
інжекторним двигуном ЗМЗ-40522. Цікаво, що автобуси продовжували випускатися з
низькими вікнами, запозиченими в ранніх СПВ-17, хоча всі мікроавтобуси з довгою
базою випускалися вже з високими віконними отворами. В кінці 2005 року виробництво
короткобазних автобусів зупинене зважаючи на відсутність попиту.
На початку 2006 року на базі автобуса СПВ-17 було розроблено нове сімейство РУТА
А0 482/А0 483 відмітною особливістю якого є збільшена повна маса, що надало
можливість перевозити 19 пасажирів які сидять і 3 які стоять. Після проходження
сертифікаційних випробувань був виданий сертифікат відповідності на даний автобус,
і початий серійний випуск. При цьому сталися деякі зміни в конструкції автобуса його довжина була збільшена на 200 мм, замість бічної кузовної стійки в задній
частині кузова з'явилося п'яте вузьке вікно, а в салоні стали встановлювати
індивідуальні сидіння нового типу з велюровою оббивкою. У зв'язку з початком
випуску інжекторних двигунів ЗМЗ-405 і їх установкою на базовому шасі "Газелі",
завод отримав сертифікат на випуск автобуса А-0483 з автоматичними дверима.
У зв'язку побажаннями перевізників ефективніше використовувати площу салону а
також створити зручність при оплаті проїзду пасажирами водієві (кондуктор в
автобусах не передбачений) в 2006 році була розроблена нова модифікація автобусів
РУТА, в якої кабіна водія є єдиним приміщенням з пасажирським салоном і
відокремлена від нього лише неповною перегородкою за кріслом водія. При цьому якщо
на інших моделях кузов вмонтовується на шасі з готовою кабіною від "Газелі", то
тут кабіна є частиною оригінального кузова, з кузовних панелей "Газелі"
використані лише капот і крила. Іншою відмінністю нової моделі стало розташування
дверей аварійного виходу по правій стороні кузова, що дозволило підвищити безпеку
перевезень і збільшити жорсткість кузова. Перші зразки нового автобуса, який
отримав індекс А0 484, з'явилися на дорогах України влітку 2006 років.
З лютого 2007 року автобуси А0 484 стали випускатися також з автоматичними
дверима. Згідно нової заводської модифікації вони отримали індекс РУТА 18, де
цифра означає кількість місць в салоні згідно сертифікату на транспортний засіб
(16 - посадочних, 2 - місця стоячи). За винятком можливості установки автоматичних
дверей салону цей автобуса нічим не відрізнявся від А0 484.
Виробництво автобуса РУТА 19 почалося восени 2007 років. Від моделі РУТА 18 він
відрізняється наявністю других автоматичних дверей в задньому свесе замість
аварійної. Кузов автобуса був подовжений, що дозволило розмістити 19 посадочних
місць.
Протягом 2007 року був також налагоджений випуск автобусів РУТА 20 з пневматичними
дверима салону і міжміською версією. Остання відрізняється від стандартної машини
наявністю багажного відділення в задній частині кузова. Задній ряд сидінь
розташований на невеликому подіумі над багажним відділенням. Міжміські автобуси
РУТА 20 як правило оснащуються сидіннями з високою спинкою і розпашними дверима
салону.
Подальшим розвитком лінійки моделей РУТА 20 і РУТА 19 став випуск в кінці 2008
року моделей РУТА 22 і РУТА 25 із збільшеною місткістю: РУТА 22 - 19 пасажирів
сидять і 3 стоять, РУТА 25 - 19 пасажирів сидять і 6 стоять. Так само враховуючи
побажання замовників було проведено зміну передній частині автобуса РУТА 25
(зменшено лобове скло, змінені передні крила). Технологія збірки отримала важливий
етап - панелі зовнішньої обшивки даху вмонтовуються на клейове з'єднання.

У лютому 2008 року ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" почав серійне виробництво
моделей РУТА 43 і РУТА 44 на шасі ГАЗ-33104 "Валдай".
Товариство розширює лінійку автобусів найпопулярнішою моделлю "Рута". Нова модель
міського автобуса на 25 місць, оснащена платформою "ГАЗелі-Бізнес" і дизельним
двигуном Cummins. Переваг нової марки - економічність, надійність, збільшений
міжсервісний інтервал, збільшену потужність нового двигуна Cummins. Поява даного
автобуса особливо актуально напередодні набрання чинності закону, що забороняє
переобладнання вантажних автобусів у маршрутні таксі. Одна з найпопулярніших марок
міських автобусів отримає вдосконалену платформу і турбодизель Cummins. Нове шасі
і силовий агрегат "запозичені" у презентованій недавно дизельної "ГАЗелі-Бізнес",
що позитивно позначається на якості автобусів "Рута": тепер вони володіють всіма
кращими технічними характеристиками, властивими автомобілям ГАЗ з сучасним
дизельним двигуном Cummins.
Поява дизельної модифікації "ГАЗ" в червні 2012 року стала довгоочікуваною подією
для українського ринку. Партнером "Групи ГАЗ" був обраний найбільший у світі
незалежний виробник дизельних двигунів - американська компанія Cummins Inc., яка
запропонувала новітній і найтехнологічніший в своєму класі силовий агрегат Cummins
ISF для малотоннажних вантажівок. Технічні параметри двигуна ідеально підійшли для
"ГАЗелі": при робочому обсязі 2,8 л його потужність становить 120 к.с., крутний
момент - 297 Нм при 1600-2700 об / хв. Дизель оснащений сучасною системою
паливоподачі common rail і турбокомпресором, які забезпечують оптимальне поєднання
високої паливної економічності та тягово-динамічних характеристик. Ресурс двигуна
- 500 тис. км.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Директор ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" одноособово керує публічним
акцiонерним товариством. Йому пiдпорядкованi головний бухгалтер, юрисконсульт,
відділ кадрів, головний інженер, директор з виробництва.
Головному бухгалтеру підпорядкована бухгалтерія.
Головному інженеру підпорядковані:
відділ матеріально-технічного постачання,
відділ охорони праці,
структурні підрозділи цеху,
інженер з якості.
Директору з виробництва підпорядковані:
відділ маркетингу та продаж,
структурні підрозділи цеху,
інженер з якості,
виробничо -технічний відділ.
Змін в організаційній структурі у порівнянні з попереднім звітним періодом немає.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2015 р. склала 129 осiб.
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду склала 131
особа.
Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв
(працюючi за цивiльно-правовими
договорами та зовнiшнi сумiсники) - 3 особи.
Фонд оплати працi склав у 2015 р.- 14668,0 тис. грн., що більше нiж фонд оплати
працi у 2014 р.- 13122,5 тис. грн. Збільшення фонду оплати працi пов'язано з
незначним зростанням обсягу виробництва продукції в 2015 р. порівняно з 2014 р.
Кадрова полiтика пiдприємства
Пiдбор кадрiв ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" за допомогою зовнiшнього
набору здiйснюється через взаємодiю iз центрами зайнятостi, засобами масової
iнформацiї, 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 начальника 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 особистих якостей працiвникiв з метою їхнього
рацiонального розмiщення, пiдбора кадрiв на замiщення посад, пiдвищення
освiтнього й квалiфiкацiйного рiвня, а також подання директору товариства
пропозицiй по полiпшенню розмiщення й використанню кадрiв, здiйснюється в процесi
проведення атестацiї робiтникiв, начальників 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,
начальникiв i фахiвцiв - раз в 5 рокiв, позаплановi - за рiшенням директора
товариства. Працiвники оцiнюються по особистих, моральних i дiлових якостях.
Оцiнка роботи аттестуємого приймається з урахуванням наявної квалiфiкацiї,
особистого внеску працiвника у виконаннi планiв роботи заводу, 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
начальниками пiдроздiлiв i затвердженими директором планами , перiодичнiсть один раз в 3-5 рокiв. Навчання робiтникiв проводять начальники пiдроздiлiв або
фахiвцi залежно вiд умов виробництва, специфiки виконуваних робiт, наявностi
квалiфiкованих кадрiв.
Інспектор вiддiлу кадрiв разом з начальниками пiдроздiлiв органiзує
пiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, залучаючи до цiєї мети фахiвцiв i
квалiфiкованих робiтникiв.
Мiж ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" в особi директора Полосухiна В. I., з
однiєї сторони (надалі-роботодавець) i профспiлковим комiтетом ПАТ "Завод
"Часiвоярськi Автобуси" в особi голови профкому,який представляє інтереси
працівників, укладений Колективний договiр.
Колективний договiр укладений на пiдставi чинного законодавства, генеральних i
галузевого тарифних угод на 2013-2015 р.р, прийнятих сторонами зобов'язань iз
метою регулювання усіх 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.
Дія Колективного договiру поширюється на всiх працівників підприємства, незалежно
вiд їх
належності до профспiлкової чи іншої громадської організації тощо.
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";
- робiтникам-почасовикам по годинних тарифних ставках i встановлених окладах за
фактично вiдпрацьований час;
- керiвникам, спеціалістам і службовцям по посадових окладах вiдповiдно до
затвердженого штатного розкладу.

Установити єдинi годиннi тарифнi ставки для робочих вiдрядникiв i робiтникiвповременщиків.
Окремим висококвалiфiкованим фахiвцям iз числа робiтникiв може встановлюватися
оклад.
Практикувати сумiщення професiй ( посад ), розширення зони обслуговування й
виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.
Робiтникам, 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 15-20% :
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 своєчасне і правильне виконання доручених робіт ;
- 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.
В цілях підвищення матеріального стимулювання працівників заводу у виконанні
договірних зобов'язань постачання продукції, зростання продуктивності праці і
прибутку працівникам заводу може надаватися матеріальна допомога в межах
передбаченних на ці цілі коштів.
Матеріальна допомога надається у зв'язку з винятковими подіями в житті робітника.
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. Забезпечити i органiзувати проходження профiлактично-медичного огляду всiх
робiтникiв пiдприємства.
4. Видiляти грошовi кошти iз фонду профспiлок в розмiрi 50 гривень на вiдвiдини
робiтникiв пiдприємства, якi знаходяться на стацiонарному лiкуваннi, видiляти
грошову допомогу в розмiрi - 400 гривень.
5. Забезпечити видiлення автотранспорту на проведення ритуальних обрядiв за
рахунок коштiв пiдприємства.
6. Вiдпуску робiтникам пiдприємства при наявностi листа на санаторне-курортне
лiкування та заключного листа видавати позачергово.
7. Надавати працiвникам пiльговi путiвки з оплатою 10-20% вартостi за рахунок
фонду соцiального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатностi на
санаторно-курортне лiкування ( при наявностi висновкiв медичної установи ).
8. Надавати оздоровчі путівки для дітей робітників заводу в ДОЦ не більш одного
разу в сезон (на 1 смену).
9. Надавати одноразову допомогу працiвникам у зв`язку з сiмейними обставинами:
- з нагоди одруження;
- при народженнi дитини;
- на поховання близьких.
Щоквартально проводяться зустрічі роботодавця та профкому з працівниками
підприємства,на яких надається інформація про хід виконання колективного договору,
заслуховуються звіти сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах
трудового колективу.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" не є учасником будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності

ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" не проводить спільної діяльності з іншими
організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси" з боку третіх осіб не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Затверджую:
Директор
________________
Полосухін В.І.
ПОЛОЖЕННЯ
Про облікову політику
ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси"
Вводиться з "01" січня 2012 р.
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1. Основна інформація про Товариство
2. Загальні положення.
3. Сфера застосування.
4. Організація бухгалтерського обліку в Товариства
5. Перше застосування МСБО / МСФЗ.
6. Критерії визнання елементів фінансової звітності.
7. Основні засоби.
8. Нематеріальні активи.
9. Оренда.
10. Фінансові інвестиції.
11. Знецінення активів.
12. Витрати за позиками.
13. Запаси.
14. Дебіторська заборгованість.
15. Грошові кошти та їх еквіваленти.
16. Іноземна валюта.
17. Зобов'язання і резерви.
18. Винагорода працівників.
19. Визнання доходів і витрат.
20. Витрати з податку на прибуток.
21. Власний капітал.
22. Сегменти.
23. Пов'язані особи.
24. Події, що відбулися після дати звіту.
25. Форми фінансової звітності.

Розділ 1. Основна інформація про Товариство
Повна назва підприємства
Публічне акціонерне товариство "Завод "Часівоярські
автобуси"
Ідентифікаційний код підприємства 01350251
Юридична адреса
84551, Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, 1
Керівник
Полосухін Володимир Іванович
Дата реєстрації
05.05.1997
Орган реєстрації Виконавчий комітет Артемівської міської ради
Організаційно-правова форма підприємства Публічне акціонерне товариство
Дата початку функціонування
05.05.1997
Види діяльності
Виробництво автотранспортних засобів
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Система оподаткування: загальна: податок на прибуток, податок на додану вартість
та інші.
Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник
податків:
ДПІ у м. Артемівську Донецької області
Дата останньої перевірки органами Державної податкової служби та перевірений
період:
немає
Частка іноземних інвесторів у статутному капіталі:
немає
Наявність структурних підрозділів, філіалів тощо з зазначенням їх фактичних
адрес:
немає
Підрозділи, які здійснюють ведення бухгалтерського обліку (кількість,
найменування, чисельність працівників): бухгалтерія чисельністю 9 осіб
Наявність підрозділу (служби) внутрішнього контролю, його структура, чисельність
працівників:немає
Наявність одержаних кредитів із зазначенням виду (довготермінові,
короткотермінові) та валюти одержання (національна, іноземна)
немає
Ліцензії та інші дозволи, пов'язані з роботою підприємства:
немає
Розділ 2.Загальні положення.
2.1. Це Положення "Про облікову політику ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" (далі
- Товариство) розроблено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності / бухгалтерського обліку (МСФЗ / МСБО).
2.2. У відповідності до МСБО 8, облікові політики - конкретні принципи, основи,
домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при
складанні та поданні фінансової звітності.
2.3. Загальними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів
підготовки фінансової звітності та МСБО 1 є:
o принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
o безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що
підприємство є безперервно діючим і залишається чинним в досяжному майбутньому).
2.4. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними
якісними характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності
та МСБО 1:
o зрозумілість;
o доречність (суттєвість);
o достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою,
нейтральність, обачність, повнота);
o порівнянність.
2.5. При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними
стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування,
випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій,
керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її
застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності,
відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимог МСФЗ.
2.6. Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ, затверджується наказом голови правління Товариства та застосовується з 1
січня 2012 року.
2.7. Облікові політики послідовно застосовуються до аналогічних статей, за
винятком випадків, коли Стандарт або Інтерпретація вимагає / дозволяє проводити
категоризацію статей. Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких
випадків:
o зміна облікової політики вимагається стандартом МСФЗ або інтерпретацією; або
o зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде
представлена більш надійна і доречна інформація.
2.8. У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик
здійснюються відповідно до його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не
містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється
добровільно, то зміна застосовується перспективно.
2.9. Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Товариства,
затверджуються директором.
2.10. Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на директора
Товариства.
Розділ 3. Сфера застосування.
3.1. Дане Положення розроблено з метою складання фінансової звітності Товариства
відповідно до МСБО / МСФЗ.
3.2. Для цілей складання фінансової звітності відповідно до українських П(С)БО
використовується Наказ про облікову політику ПРИКАЗ № 10 від 28.01.2009 р.

3.3. Для складання звітів відповідно до податкового законодавства України
Товариство користується фінансовою звітністю складеною згідно українських П (С)
БО.
3.4. Цим Положенням повинні керуватися всі особи, пов'язані у своїй діяльності з
вирішенням питань, що регламентуються обліковою політикою:
o керівництво Товариства;
o керівники структурних підрозділів, відповідальні за організацію і стан обліку у
ввірених їм підрозділах;
o працівники служб та відділів, що відповідають за своєчасну розробку, перегляд,
доведення нормативно-довідкової інформації до підрозділів - виконавців;
o працівники всіх служб і підрозділів, що відповідають за своєчасне уявлення
первинних документів у бухгалтерію;
o працівники бухгалтерії, які відповідають за своєчасне і якісне виконання всіх
видів облікових робіт та складання достовірної звітності всіх видів;
o інші працівники.
Розділ 4. Організація бухгалтерського обліку в Товариства
4.1. Ведення бухгалтерського обліку та контролю покладається на бухгалтерію
Товариства, очолювану головним бухгалтером. У своїй роботі головний бухгалтер та
співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію та затвердженими
посадовими інструкціями, визначальними поділ обов'язків і встановлюють ступінь
відповідальності кожного співробітника.
4.2. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність", Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, що регламентують ведення
бухгалтерського обліку в Україні.
4.3. Форма ведення бухгалтерського обліку передбачає використання комп'ютерної
програми "Буран".
4.4. Правила та порядок організації документообігу, графік документообігу,
технологія обробки первинних облікових документів регламентуються Графіком
документообігу, в тому числі:
o порядок створення первинних документів;
o порядок перевірки первинних документів;
o порядок і терміни їх передачі для відображення в бухгалтерському обліку;
o порядок передачі документів до архіву.
4.5. В Товаристві використовуються уніфіковані форми первинної облікової
документації, затверджені Держкомстатом України. При оформленні фінансовогосподарських операцій, по яких не передбачені уніфіковані форми, застосовуються
самостійно розроблені форми первинних облікових документів, у тому числі включені
в Графік документообігу, які включають в себе обов'язкові реквізити, встановлені
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".
4.6. Право проведення господарських операцій і підпису первинних облікових
документів мають особи, список яких встановлюється внутрішніми організаційнорозпорядчими документами. Дані особи несуть всю повноту відповідальності за
відповідність проведених операцій чинному законодавству та Статуту Товариства, у
відповідності з посадовими інструкціями.
4.7. Право отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності дозволяється
особам, список яких, затверджується внутрішніми організаційно-розпорядчими
документами. Дані особи несуть всю повноту відповідальності за відповідність
проведених операцій чинному законодавству та Статуту Товариства, у відповідності з
посадовими інструкціями
4.8. Ведення бухгалтерського обліку в Товариства здійснюється за єдиним робочим
планом рахунків, розробленим на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999г. № 291 з
змінами та доповненнями.
4.9. Порядок організації та проведення інвентаризації майна та зобов'язань
Товариства визначено Положенням про порядок проведення інвентаризації активів і
зобов'язань, затвердженому директором Товариства.
4.10. Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи,
зобов'язання, капіталі, господарські операції та результати діяльності Товариства
за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (компіляції) статей
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розділ 5. Перше застосування МСБО / МСФЗ.
5.1. Перша фінансова звітність Товариства, відповідна МСФЗ (перший річний комплект
фінансової звітності, щодо підготовки якого робиться чітка заява про повноту
дотримання МСФЗ) складається за 2012 р.

5.2. Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО 1. Порівняльна
інформація представлена у відношенні одного попереднього періоду - 2011 рік. У
примітках до фінансової звітності розкривається інформація про характер основних
коригувань статей та їх оцінок, які потрібні були для приведення у відповідність
до МСФЗ.
5.3. Оцінки щодо вхідних залишків балансу станом на 1 січня 2012 р., а також сум,
що стосуються всіх інших періодів, поданих у фінансовій звітності згідно з МСФЗ,
провадяться відповідно до міжнародних стандартів.
o Визнанню підлягають усі активи та зобов'язання, що відповідають критеріям
визнання згідно МСФЗ.
o Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ за собівартістю,
справедливою або за дисконтованою вартістю.
5.4. Товариство використовує вимогу МСФЗ 1 про ретроспективне застосування всіх
стандартів, діючих на дату підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ вперше,
за один звітний період, у зв'язку з тим, що не представляється можливим
перерахунок більш ранньої інформації.
5.5. Для розуміння всіх істотних коригувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки,
Товариство представляє узгодження статей власного капіталу згідно з МСФЗ та раніше
застосованих правил обліку П(С)БО на:
o дату переходу 1 січня 2012 р.;
o узгодження прибутку / збитку, показаного у відповідності з раніше застосованими
П(С)БО та згідно МСФЗ в звіті про прибутки і збитки за останній період, коли
застосовувались П(С)БО.
В узгодженні розмежовується зміни у зв'язку з переходом на нову облікову політику
і виправлення помилок.
5.6. У примітках до фінансової звітності Товариство розкриває, як перехід на МСФЗ
вплинув на її фінансову позицію, фінансовий результат та потоки грошових коштів,
які відображаються у звітності.
Розділ 6. Критерії визнання елементів фінансової звітності.
6.1. Активи - це ресурси, контрольовані Товариством, в результаті подій минулих
періодів від яких Товариство очікує отримання економічної вигоди в майбутньому.
6.2. Зобов'язання - поточна заборгованість Товариства, що виникла в результаті
подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до вибуття із Товариства
ресурсів, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.
6.3. Власний капітал - це залишкова частка активів Товариства після вирахування
всіх її зобов'язань.
6.4. Дохід - приріст економічних вигод протягом звітного періоду, у формі
збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу,
не пов'язаного з внесками власників.
6.5. Витрати - зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що
відбувається у формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють
зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).
6.6. Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:
- Відповідає визначенню одного з елементів; та
- Відповідає критеріям визнання.
6.7. Критерії визнання:
Існує ймовірність отримання або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з
об'єктом, який відповідає визначенню елементу;
Об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути достовірно оцінена.
6.8. До спеціального розпорядження керівника Товариства вважати всі активи, які
перебувають у власності Товариства, контрольованими і достовірно оціненими на
підставі первинної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їх
визнання.
6.9. Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності,
але від яких очікується отримання економічних вигод у разі їх реалізації третім
особам.
6.10. Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним
розпорядженням керівника Товариства.
6.11. Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо інше не
передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).
6.12. Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить
оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачності.
Розділ 7. Основні засоби
7.1. Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".
7.2. Для визначення основних засобів використовується вартісна ознака у сумі
2500,00 грн. Передача (введення в експлуатацію) таких матеріальних цінностей для
господарської діяльності Товариства, чи передача їх Товариства на підставі

договору оренди, лізингу чи подібного роду угод здійснюється на підставі актів
введення в експлуатацію або актів внутрішньої (зовнішньої) передачі цінностей.
7.3. Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів
класифікуються за окремими класами.
7.4. Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі
основних засобів, до моменту початку експлуатації числяться у складі класу
придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
7.5. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе
вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до
експлуатації.
7.6. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними
прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість
порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності
активів".
7.7. Ліквідаційна вартість - це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за
актив при його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за
вирахуванням витрат на його вибуття. У разі якщо ліквідаційну вартість об'єктів
основних засобів оцінити не представляється можливим або вона не істотна по сумах,
ліквідаційна вартість не встановлюється.
7.8. Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів
визначається комісією з приймання основних засобів та затверджується керівництвом
Товариства. Строк корисного використання основних засобів переглядається щорічно
за результатами річної інвентаризації.
7.9.Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг,
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових
платежів).
7.10. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться
прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою
введення в експлуатацію. Усі основні засоби амортизуються згідно зі статею 145
"Податкового кодексу України".
7.11. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів
списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і
вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з
компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання
матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості
складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття)
старого компонента.
7.12. Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою
діяльність, є власністю держави, в балансі Товариства не відбивається. У
подальшому, в разі придбання землі, вона буде відображатися у фінансовій звітності
за вартістю придбання.
7.13. На дату звітності використовувати для оцінки основних засобів модель
собівартості. У подальшому основні засоби оцінюються за його собівартістю з
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення
корисності.
7.14. У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за
мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 "Зменшення корисності активів".
7.15.Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання
обліковуються відповідно до МСФЗ 5.
Раздел.8. Нематеріальні активи
8.1. Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій
звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи"
8.2. Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні
активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від
підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або
операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або
передачі в оренду іншим особам.
8.3. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
o патенти;
o авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
o ліцензії;
o торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.
Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи
основних засобів, враховується в складі цих об'єктів.
8.4.Нематеріальние активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних
активів до експлуатації.

8.5. Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу складається зі
всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання.
Витрати на дослідження (науково-дослідні роботи) визнаються витратами в період їх
виникнення.
8.6. Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість
нематеріального активу, якщо:
o існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом
майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень
ефективності;
o ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
8.7. Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки
спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
8.8. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного
терміну їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації
починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в
експлуатацію.
8.9. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається
при їх постановці на облік спеціально комісією, призначеною керівником Товариства,
виходячи з:
o очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків
використання або інших факторів;
o строків використання подібних активів, затвердженого керівництвом Товариства.
8.10. На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю собівартості з
урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 "Зменшення
корисності активів".
Розділ 9. Оренда.
9.1. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються
в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда
відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види
оренди класифікуються як операційна оренда.
9.2.Актіви, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами
Товариства за найменшою з вартості або справедливої вартості або дисконтованої
вартості мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна
заборгованість включається в баланс як зобов'язання з фінансової оренди, з поділом
на довгострокову і короткострокову заборгованість.
9.3. Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки
відсотка. Відсоток визначається за встановленим орендодавцем у договорі оренди або
як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про
фінансові результати протягом відповідного періоду оренди.
9.4. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові
результати на пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.
9.5. У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, що підлягають
отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі
нарахованих поточних платежів.
Розділ 10.Фінансовие інвестиції.
10.1. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою
складання фінансової звітності класифікуються за категоріями:
o призначені для торгівлі;
o утримувані до погашення;
o наявні для продажу;
o інвестиції в асоційовані Товариства.
10.2. Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю
з віднесенням її змін на прибуток або збиток.
10.3. Інвестиції, мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення
обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого
терміну погашення, обліковуються за собівартістю.
10.4. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з
віднесенням її змін на власний капітал.
10.5. Інвестиції в асоційовані Товариства враховуються за пайовим методом.
Розділ 11. Знецінення активів
11.1. Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням
знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36.
11.2. На дату складання фінансової звітності Товариство визначає наявність ознак
знецінення активів:

o зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну
величину, ніж очікувалося;
o старіння або фізичне пошкодження активу;
o істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому
середовищі, у якому діє Товариство, що сталося протягом звітного періоду або
очікувані найближчим часом;
o збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво
зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
o перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
o суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі
очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність
підприємства.
11.3. При наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного
відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох
оцінок: за справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж та вартості
використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості
активу, різниця визнається збитками від зменшення корисності у звіті про фінансові
результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного
відшкодування.
11.4. Специфіка діяльності Товариства передбачає враховувати всі підприємство як
одиницю, яка генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі
відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у звітності не відображається.
Розділ 12. Витрати за позиками.
12.1. Товариство для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку
витрат на позики, відбитий в МСБО 23.
12.2. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із
залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони
понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих
активів.
12.3. До кваліфікованих активів відносяться необоротні активи періодом створення
понад 3 місяці.
Розділ 13. Запаси
13.1. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно
до МСБО 2.
13.2. Запаси враховуються по однорідних групах:
o основні (технологічні) сировину та матеріали;
o інші матеріали, в т.ч. будівельні;
o запасні частини;
o паливо;
o напівфабрикати покупні;
o незавершене виробництво;
o готова продукція;
o товари покупні.
13.3. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості
придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
13.4. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з
прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і
розподілених загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат
проводиться на основі нормальної потужності виробничого устаткування за допомогою
розроблених коефіцієнтів.
13.5. Незавершене виробництво та готова продукція відображаються у фінансовій
звітності за фактичною собівартістю. Для калькулювання фактичної собівартості
продукції, що випускається Товариством застосовується позаказний метод обліку
витрат на виробництво.
13.6. Товариство використовує наступні статті калькуляції:
а) основні технологічні комплектуючі;
б) допоміжна сировина і матеріали;
в) технологічні енергоресурси;
г) заробітна плата і нарахування на неї для основного технологічного персоналу;
д) загальновиробничі витрати.
13.8. Товариство застосовує наступні формули оцінки запасів при їх вибутті або
передачі у виробництво:
а) за середньозваженою вартістю:
o сировина і матеріали для основного виробництва;
o
комплектуючі матеріали;
o готова продукція;
o незавершене виробництво;

o напівфабрикати;
o паливо;
o запасні частини;
o інші матеріали.
13.9. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок:
собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це
можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням
розрахункових витрат по продажу.
13.10. Чиста вартість реалізації для незавершеного виробництва і готової продукції
на складі визначається за окремими найменуваннями.
13.11. У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижче
собівартості, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості
сировини і матеріалів у звітності не відображається.
Розділ 14. Дебіторська заборгованість.
14.1. Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та
іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей
фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна
(одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як
поточна).
14.2. Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська
заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної
господарської діяльності товари і послуги) і неторгова (інша) дебіторська
заборгованість.
14.3. Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю переданих активів.
14.4. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється
та відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації
дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень
товарів та безнадійної заборгованості.
14.5. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві
створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу
класифікації дебіторів за наступними термінами:
- До 3-х місяців;
- Від 3-х до 6-ти місяців;
- Від 6-ти до 12 місяців;
- Понад 12 місяців.
Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних
періодів і враховуючи чинники наявності об'єктивних свідчень того, що Товариство
не зможе стягнути дебіторську заборгованість.
14.6. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на
прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизованій або по
дисконтованій вартості.
Розділ 15. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти
в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у
використанні.
Розділ 16. Іноземна валюта
16.1. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України
(гривні), що є функціональною валютою.
16.2. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні
відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ)
на дату здійснення операції.
16.3. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті,
що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за
курсом НБУ на дату складання звітності.
16.4. Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим
підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
Розділ 17. Зобов'язання і резерви.
17.1. Облік і визнання зобов'язань та резервів в Товариства здійснюється
відповідно до МСБО 37.
17.2. Зобов'язання Товариства, класифікується на довгострокові (строк погашення
понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

17.3. Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток)
відображаються в залежності від виду або по амортизується або за дисконтованою
вартістю.
17.4. Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі
за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або
послуг.
17.5. Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської
заборгованості до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за
умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.
17.6. Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем
імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою
надійністю.
17.7. Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується
щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта.
Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з
урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
17.8. Товариство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання,
покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від
експертів.
Розділ 18. Винагорода працівникам
18.1. Все винагороди працівникам в Товариства враховуються як поточні, відповідно
до МСБО 19.
18.2. У процесі господарської діяльності Товариство сплачує єдині соціальні внески
до Державного Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому
Законодавством України.
18.3. Недержавне Пенсійне страхування працівникам до виходу на пенсію здійснюється
за заявами працівників і перераховується в зазначені ними фонди. Дані внески для
Товариства є внесками в Пенсійні програми з визначеним внеском і тому у фінансовій
звітності відображаються лише як витрати у звіті про фінансові результати.
Розділ 19. Визнання доходів і витрат
19.1. Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а
сума доходу може бути достовірно визначена.
19.2. Дохід від реалізації продукції визнається, тоді, коли фактично здійснено
перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами
(товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям
визнання відповідно до МСБО 18.
19.3. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції у
відповідності з політикою Товариства не передбачено.
19.4. У разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених договором,
протягом узгодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому
надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості договору та відсотка
виконання.
19.5. Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься
виходячи з принципу нарахування.
19.6. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання
платежу.
19.7. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним
доходом.
Розділ 20. Витрати з податку на прибуток
20.1. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 12.
20.2. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові
результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
20.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного
прибутку за рік, розрахованої за правилами Податкового кодексу України.
20.4. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена
або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та
зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими
базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за
тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань.
20.5. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковим
ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані

активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про
введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на
звітну дату.
20.6. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти
існуючих відкладених податкових зобов'язань.
Розділ 21. Власний капітал
21.1. Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення
справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника
відображається як емісійний дохід.
21.2. Товариство визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований
відповідно до Статуту підприємства.
21.3. Товариство нараховує дивіденди учасникам, і визнають їх як зобов'язання на
звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати
включно.
21.4. Порядок розподілу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасників.
Розділ 22. Сегменти.
22.1. Товариство в силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою
організації виробництва займається одним видом діяльності. Тому господарськогалузеві сегменти не виділені.
22.2. Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і
представляються у звітному періоді в тому випадку, якщо обсяг реалізації іноземним
покупцям перевищує 10% всього доходу від реалізації.
22.3. У разі розширення масштабів діяльності Товариства та появі нових видів
виробництва або послуг Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до
МСФЗ 8 "Операційні сегменти".
Розділ 23. Пов'язані особи.
23.1. Розкриття інформації про пов'язаних осіб у фінансовій звітності Товариства
відбувається згідно вимог, які наводяться в МСБО 24.
23.2. Правила взаємин з покупцями та особливості формування ціни реалізації
регламентуються Положенням про ціноутворення, затвердженому керівництвом
Товариства.
Розділ 24. Події, що відбулися після звітної дати.
24.1. Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової
звітності та осіб уповноважених підписувати звітність.
24.2. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися
після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10.
Розділ 25. Форми фінансової звітності.
25.1 Фінансова звітність складена за формами, встановленими Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", з врахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності на
базі концепції первісної (історичної) вартості з урахуванням переоцінки, а також
визначення справедливої вартості окремих фінансових інструментів.
25.2. Баланс складається методом ділення активів і зобов'язань на поточні та
довгострокові.
25.3. Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за
функціональною ознакою.
25.4. Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.
25.5. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.
25.6. Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими
вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому
числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі).
Загальний випуск товарної продукції в 2015 р. склав 174 шт. автобусів "Рута"
загальною вартістю 72686,3 тис. грн. Загальний продаж товарної продукції в 2015 р.
склав 161 шт. автобусів "Рута" загальною вартістю 65648,5 тис. грн.Вартість
наданих послуг по переобладнанню автотранспортних засобів в 2015 р. становить
12458,5 тис. грн.
Основнi види продукції (робіт,послуг) ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси":
- модельний ряд продукції марки РУТА;
- серiйне переобладнання автомобiлiв;
- виробництво кузовів, причепів на замовлення;
- послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту автомобiлiв;
- виробництво склопластику.
Серед модельного ряду автобусів "Рута" найбільшим попитом у 2015 р. користувались
наступні моделі:
- "Автобус загального призначення "Рута 25А Нова". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано 94 шт. загальною вартістю 44759,16 тис. грн. з ПДВ, практично 57 % від
загальної виручки.
- "Автобус загального призначення "Рута 25 Нова". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано14 шт. загальною вартістю 7018,05 тис. грн. з ПДВ, практично 9 % від
загальної виручки.
- "Автобус загального призначення "Рута 22 Нова". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано 4 шт. загальною вартістю 2190,7 тис. грн. з ПДВ, практично 3 % від
загальної виручки.
- "Автобус загального призначення "Рута 22А Нова". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано 9 шт. загальною вартістю 4692,69 тис. грн. з ПДВ, практично 6 % від
загальної виручки.
- "Автобус загального призначення "Рута 23 Нова". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано 9 шт. загальною вартістю 3887,82 тис. грн. з ПДВ, практично 5 % від
загальної виручки.
- "Автобус загального призначення "Рута 23А Нова". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано 14 шт. загальною вартістю 7795,99 тис. грн. з ПДВ, практично 10 % від
загальної виручки.
- "Автобус загального призначення "Рута 41". В 2015 р. цієї моделі було
реалізовано 12 шт. загальною вартістю 6229,43 тис. грн. з ПДВ, практично 8 % від
загальної виручки.
Середньореалізаційні ціни найбільш популярних моделей автобусів коливаються від
393000,00 грн. до 559392,00 грн. за штуку.
Основні регіони в яких продукція заводу користується попитом це Чернігівська,
Київська,Сумська, Житомирська, Дніпропетровська області України. Підприємство не
експортує свою продукцію у зв'язку з відсутністю попиту на автобуси заводу та у
зв'язку з високою конкуренцією з сторони виробників автобусів, які працюють на
експорт вже багато років.
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг.
Основним видом промислової продукцiї у 2015 р. залишався випуск автобусiв малого
класу марки Рута. Найбільшим попитом з боку споживачів користуються наступні
моделі автобусів: "Автобус загального призначення "Рута 25А НОВА", "Автобус
загального призначення "Рута 25Нова", "Автобус загального призначення "Рута 23
НОВА", "Автобус загального призначення "Рута 23А Нова" та інші. Заводом також
виконувались роботи по переобладнанню автобусів РУТА 22ПЕ та РУТА 25ПЕ – у
грошовому вираженню за 2015 р. 12458,5 тис.грн.
Крiм цього завод працює в нишi спецiальних транспортних засобiв, якi дозволяють
напрацьовувати спектр пропозицiй споживачам, швидше реагувати на їхнi запити. В

2015 р. це був шкільний автобус "Школярик". В 2015 р. були реалізовані два
автобуса даної моделі вартістю 398,544 тис. грн.
Підприємство не має залежності продаж від сезонних змін. Залежностi виробництва
вiд сезонних коливань немає.
Про основні ринки збуту та основних клієнтів
Основні регіони в яких продукція заводу користується попитом це Чернігівська,
Київська, Житомирська, Дніпропетровська області України. Основними споживачами
продукцiї є суб'єкти підприємницької діяльності, основним видом діяльності яких є
пасажирські перевезення. Основними покупцями продукції заводу, частка яких
перевищує 5% від загального об'єму реалізації у 2015 р. є :
ТОВ "Інтер Авто-Трейдінг" - 8495,6 тис. грн.;
ТОВ "Альянс Сервіс" - 8195,0 тис. грн.;
ТОВ "Богдан Лізінг" - 5914,6 тис. грн.;
ТОВ "Ірпінське АТП 13250" - 4574,9 тис. грн.;
ТОВ ВКФ "Ігрек" - 5742,0 тис. грн.
Основні ризики господарської дiяльності емiтента
- вплив виконавчої влади на ведення пiдприємницької дiяльностi шляхом прийняття
законодавчих актiв, обмежуючих свободу пiдприємництва. прийняття Закону про
утилізацію транспортних засобів та встановлення утилізаційного збору;
- частi змiни в законодавствi по оподаткуванню юридичних та фiзичних осiб;
- вiдсутнiсть реальної пiдтримки конкуренцiї, наявнiсть несучасного обладнання;
- високі кредитні ставки. Хоча ставки по кредитах і були знижені, вони залишаються
все ще досить високими. Економічно привабливою є ставка не вище 20%.
- побоювання щодо безперебійного держфінансування покупки нової автобусної техніки
для міст;
- погіршення ситуація на ринку пасажирських перевезень (стара техніка).
Муніципальні власті повинні активніше і жорсткіше заохочувати перевізників до
оновлення автопарків. За даними виробників, в Україні більше 180 тис. од.
автобусної техніки, 75-80% якої старше 12 років. У країнах ЄС щорічно замінюється
15% автобусного парку. Але в Україні навіть у докризові роки замінювалося трохи
більше 6 тис. од. автобусної техніки (тобто близько 3,3 %).
У комплексі ці фактори помітно стримують продажі нових автобусів.
Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту: поступово збiльшувати обсяги виробництва i реалiзацiї
продукцiї, яка користується попитом; освоювати нові закордонні технологiї
виробництва та ремонту на екпериментальнiй дiлянцi з наступним втiленням у масове
виробництво; закрiплення ринкових позицiй; розширення сектору присутностi на
ринку: рiзнопланова економiя енергоносiїв.
Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент
Емітент використовує прямі канали збуту продукції. Прямий рух продукції пов'язаний
з переміщенням продукції заводу від виробника до споживача без використання
незалежних посередників. Цей канал збуту використовується тому, що завод хоче
контролювати всю свою маркетингову програму, прагне до тісного контакту зі
споживачами і має обмежений цільовий ринок.
Емітент використовує метод ефективних продажів - консультативний. Методи
організації за принципом консультативних продажів орієнтуються на клієнта. Ще один
метод продажів, використовуваний підприємством - це комплексні продажі. Комплексні
продажі орієнтуються на бізнес покупця. Завдання - спільними зусиллями створити
якийсь бізнес, якийсь проект, якесь рішення, саме таке рішення, яке буде прийнятно
в даній ситуації для покупця.
Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
Основними постачальники ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" є наступні
підприємства:
Автомобіль ГАЗ А21R23-1010, ГАЗ A21R22-1010 (шасі) постачає ТОВ "Автодрайв плюс""
Сталь листову постачає ТОВ "МД Істейт"
Трубу постачають ТОВ "Інтерпайп Україна", ТОВ "Профі Трейд"
Вінілісшкіру постачає ТОВ "Бізнес-Альянс"
Фанеру постачає ТОВ "Дебют"
Герметик постачає ТОВ "Сіка Україна"
Профіль БПО постачає ТОВ "Інвестиції третього тисячоліття"
Матеріали для склопластика постачає ТОВ "УМС Поліестер"
Фарбу, барвники ВТ ММ постачає ТОВ "Фарби"
Карданний вал постачає ТОВ "Український кардан"
Скло постачають ТОВ "Трейдсістем", ТОВ "Престиж", ТОВ "Лізинг-Інвест"
Тканину автомобільну постачає ТОВ "Інкоіндустрія"
Композитну панель постачають ТОВ "Алютал", ТОВ "Модус Лтд"
Пневмоциліндр постачає ТОВ "Камоцці"
Неформові профілі постачає ТОВ "Інтер ГТВ"

Всі перелічені підприємства знаходяться на території України. Ціни на матеріали та
комплектуючі у 2015 р. порівняно з 2014 р. зросли в середньому на 70-100 %. А
саме:
Назва
Од. виміру
2014 рік
2015 рік
1. Шасі:
-бензин
шт
204000
349000
-дизель
шт
222000
414000
2. Композитна панель:
-алюпром
кв.м
169
280
-декоративна
кв.м
230
310
3. Скло зміцнене
кв.м
185
180-450
Скло лобове
шт
1600
3000-3500
Фанера водостійка
кв.м
21500
22000
Фарба
л
340
520-590
Смола ПН-1
кг
46,5
55
Неформовані профілі
кг
73-120
133
Пневмоциліндр
шт.
3150
3800-4800
Ткань автомобільна
кв.м
74,5
135
Карданний вал
шт
507
840
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент
Ринок автобусів безпосередньо залежить від ринку пасажирських перевезень, а також
від держрегулювання в цій галузі, особливо в сфері рухомого складу і формування
тарифної політики. Необхідно, щоб держава ввела вимоги щодо використання певної
кількості нових автобусів на маршрутах. У цьому випадку перевізникам просто нікуди
буде подітися, і вони будуть змушені купувати нову техніку. Також існує велика
проблема з адміністративним стримуванням тарифів на перевезення пасажирів.
Оскільки у нас в країні постійні вибори, тариф на перевезення весь час
стримується, і нікому не цікаві економічні обгрунтування перевізників. Підвищувати
розцінки на ці послуги необхідно. Якщо цього не робити, транспортні компанії
просто зупиняться.
За попередніми даними асоціації Укравтопром, в грудні 2015 року на українських
заводах було виготовлено 1 810 автотранспортних засобів, що у 3,6 рази більше
результату минулорічного грудня і на 55% більше показника попереднього місяця.
У звітному місяці було вироблено 1 292 легкових автомобілі або в 5 разів більше в
порівнянні з груднем 2014 р. Щодо листопада 2015 року, обсяги виробництва легкових
авто зросли на 54%.
Кількість комерційних автомобілів, вироблених у грудні, становила 321 шт. (+73,5%
до листопада і +50% до торішнього грудня).
Результат у виробництві автобусів за звітний місяць – 197 шт. (+36,8% до
попереднього місяця і +497% до грудня 2014р.).
Всього за 2015 рік в Україні було виготовлено 8 244 автотранспортних засобів, що
на 71,3% менше торішнього результату. З них:
Легкові автомобілі – 5 654 шт. (-78,2% до аналогічного періоду минулого року).
Комерційні автомобілі – 1 716 шт. (-11,2% до апмр).
Автобуси – 874 шт. (-0,5% до апмр).
Найбільший обсяг виробництва легкових автомобілів забезпечив запорізький
автозавод, з конвеєра якого із січня по грудень вийшло 3 937 авто.
У виробництві комерційних автомобілів лідерську позицію впевнено посів КрАЗ – 1
401 авто.
В автобусному дивізіоні найкращий показник у заводу “Черкаський автобус” – 330 од.
Найбільше падіння відбулося в автобусному сегменті українського автопрому, де за
дванадцять місяців було вироблено всього 874 одиниць техніки, або на 0,5% менше
показника річної давності.
Загальноукраїнське скорочення випуску автобусів викликано насамперед обвалом їх
виробництва корпорацією "Богдан Моторс". Будучи раніше лідером ринку, в нинішньому
році вона перетворилася на аутсайдера. Більшість вироблених "Богдан Моторс"
автобусів - середнього класу в модифікації А20. Цього року компанія планувала
поставити їх на ринок 420 штук, в тому числі - на експорт до Росії. Однак після
військової кризи на сході України і торгових воєн з Росією ці плани провалилися за перше півріччя завод виробив всього сім автобусів.
Досить вагома частка в загальнонаціональному обвалі припадає на корпорації
"Еталон" (Бориспільський і Чернігівський автозаводи), "УкрАвто" (Запорізький
автозавод) і Часовоярський автобусний завод. Ці виробники, як і "Богдан Моторс",
поставляли автобуси переважно середнього класу (для автоперевізників). Попит на
такі автобуси різко зменшився, оскільки падіння ВВП України знижує економічні
очікування автоперевізників і змушує їх відкладати капітальні інвестиції в
розширення і оновлення парку автобусів. Також треба врахувати, що із за анексії
Криму та бойових дій на сході України попит на машини з боку покупців з цих
територій відсутній На зниження випуску автобусів вплинуло і майже шестиразове

падіння обсягів експортних поставок до Російської Федерації, яка була, по суті,
єдиним великим зовнішнім ринком в сегменті автобусів. Річний підсумок заводу
"Черкаський автобус" - 330 автобусів виявився найбільшим серед виробників
автобусів і становить 38% від загальноукраїнського показника.
Рiвень конкуренцiї - низький. 2015 рiк вiдзначений новим зниженням попиту на
автобуси усіх виробників, серед яких: ПИХ "Богдан" Львiвського автозаводу,
Бориспiльський автозавод, Херсонський та Черкаський автозаводи. Антитеррористична
операція на сході України, економічна криза, відсутність механізму стимулювання
кредитів та високі ставки процентів, неконтрольований ввiз автобусiв б/у,
прийняття Закону про утилізацію транспортних засобів та встановлення
утилізаційного збору створили складнi умови для роботи усіх виробників автобусів
у 2015 р.
Особливістю продукцiї є те, що конструкцiя автомобiлiв ПАТ "Завод "Часівоярські
автобуси" вiдрiзняється вiд конструкцiї автомобiлiв конкурентiв, збiрка
виконується не з машинокомплектiв, а з деталей, що виробляються заводом.
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.
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 електроенергiї, 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.
Товариство розширює лінійку автобусів найпопулярнішою моделлю "Рута". Нова модель
міського автобуса на 25 місць, оснащена платформою "ГАЗелі-Бізнес" і дизельним
двигуном Cummins. Переваг нової марки - економічність, надійність, збільшений
міжсервісний інтервал, збільшену потужність нового двигуна Cummins. Поява даного
автобуса особливо актуально напередодні набрання чинності закону, що забороняє
переобладнання вантажних автобусів у маршрутні таксі. Одна з найпопулярніших марок
міських автобусів отримає вдосконалену платформу і турбодизель Cummins. Нове шасі
і силовий агрегат "запозичені" у презентованій недавно дизельної "ГАЗелі-Бізнес",
що позитивно позначається на якості автобусів "Рута": тепер вони володіють всіма
кращими технічними характеристиками, властивими автомобілям ГАЗ з сучасним
дизельним двигуном Cummins.
Поява дизельної модифікації "ГАЗ" в червні 2012 року стала довгоочікуваною подією
для українського ринку. Партнером "Групи ГАЗ" був обраний найбільший у світі
незалежний виробник дизельних двигунів - американська компанія Cummins Inc., яка
запропонувала новітній і найтехнологічніший в своєму класі силовий агрегат Cummins
ISF для малотоннажних вантажівок. Технічні параметри двигуна ідеально підійшли для
"ГАЗелі": при робочому обсязі 2,8 л його потужність становить 120 к.с., крутний
момент - 297 Нм при 1600-2700 об / хв. Дизель оснащений сучасною системою
паливоподачі common rail і турбокомпресором, які забезпечують оптимальне поєднання
високої паливної економічності та тягово-динамічних характеристик. Ресурс двигуна
- 500 тис. км.
Обсяг виробництва на пiдприємствi коливається. 2013р. - чистий дохід від
реалізації товарної продукції, становить 77305,0 тис. грн. У 2014 р. знов падіння
об'ємів чистого доходу від реалізації товарної продукції, який склав 53567,0 тис.
грн. У 2015 зростання об'ємів чистого доходу від реалізації товарної продукції,
який склав 78107,0 тис. грн.
Обсяг виробництва коливався i в натуральних одиницях. В 2011 р. випуск склав 548
шт., в 2012 р.- 248 штук, в 2013 р. -316 штук, в 2014 р. - 169 шт., в 2015 р. 174 шт.
У 2013 р. чистий прибуток склав 24988 тис. грн., у 2014 р. 23345 тис. грн., у 2015
р.- 22473 тис. грн.
Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання:
Автомобіль ГАЗ А21R23-1010, ГАЗ A21R22-1010 (шасі) постачає ТОВ "Автодрайв плюс""
Сталь листову постачає ТОВ "МД Істейт"
Трубу постачають ТОВ "Інтерпайп Україна", ТОВ "Профі Трейд"
Вінілісшкіру постачає ТОВ "Бізнес-Альянс"
Фанеру постачає ТОВ "Дебют"
Герметик постачає ТОВ "Сіка Україна"
Профіль БПО постачає ТОВ "Інвестиції третього тисячоліття"

Матеріали для склопластика постачає ТОВ "УМС Поліестер"
Фарбу, барвники ВТ ММ постачає ТОВ "Фарби"
Карданний вал постачає ТОВ "Український кардан"
Скло постачають ТОВ "Трейдсістем", ТОВ "Престиж", ТОВ "Лізинг-Інвест"
Тканину автомобільну постачає ТОВ "Інкоіндустрія"
Композитну панель постачають ТОВ "Алютал", ТОВ "Модус Лтд"
Пневмоциліндр постачає ТОВ "Камоцці"
Неформові профілі постачає ТОВ "Інтер ГТВ"

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
2011 рік.
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);
- транспортні 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 реалізації 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 первісній вартості 45,0 тис. грн., знос - 19,0 тис. грн.;
- машини та обладнання по первiснiй вартостi 34,0 тис. грн., знос - 29,0 тис.
грн.;
- транспортні засоби по первісній вартості 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:
-інші нематеріальні активи на суму 9,0 тис. грн.
2012 рік.
За звiтний перiод було введено до експлуатації 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);
- транспортні 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 реалізації вибули транспортні засоби по
первiснiй вартостi 102,0 тис. грн., знос - 50,0 тис. грн.
2013 рік.
За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло основних засобiв на суму 492,0 тис.
грн., в тому числi:
- машин та обладнання на суму 175,0 тис. грн.;
- транспортнi засоби на суму 300,0 тис. грн.;
- iнструменти, прилади на суму 17,0 тис. грн.;
На пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок реалізації та
лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 143 тис. грн., у тому числi:
- машини та обладнання по первiснiй вартостi 9,0 тис. грн., знос - 9,0 тис. грн.;
- транспортнi засоби по первiснiй вартостi 133,0 тис. грн., знос - 119,0 тис. грн.
За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло нематерiальних активiв на суму 4,0
тис. грн.
Вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi станом на 31.12.2013 р. 14488,0 тис. грн.,
у тому числi:
- виробничі запаси на суму 6622,0 тис. грн.;
- незавершене виробництво на суму 3743,0 тис. грн.;
- готова продукцiя на суму 4123,0 тис. грн.
2014 рік
За звiтний перiод було введено до експлуатації основних засобiв на суму 610,0 тис.
грн., в тому числi:
- будинків та споруд на суму 423,0 тис. грн. (полiпшення будівель, зв'язанi з
отриманням в майбутньому економiчних вигод);
- машин та обладнання на суму 187,0 тис. грн. (придбання нових, полiпшення
обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод);
У ПАТ за звiтний перiод внаслiдок списання та реалізації вибули:
Машини та обладнання по первiснiй вартостi 39,0 тис. грн., знос - 39,0 тис. грн.
Транспортні засоби по первiснiй вартостi 273,0 тис. грн., знос - 82,0 тис. грн.

За звiтний перiод надiйшло нематерiальних активiв на суму 60,0 тис. грн.
На 31.12.2014 р. вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi 14473,0 тис. грн., у тому
числi:
- виробничi запаси на суму 10708,0 тис. грн.;
- незавершене виробництво на суму 2013,0 тис. грн.
- готова продукцiя на суму 1752,0 тис. грн.
2015 рік
За звiтний перiод було введено до експлуатації основних засобiв на суму 212,0
тис. грн., в тому числi:
- машин та обладнання на суму 200,0 тис. грн. (придбання нових, полiпшення
обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод);
- транспортних засобів на суму 6,0 тис. грн. (полiпшення, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод);
- інструментів, приладів, інвентарю на суму 6,0 тис. грн. (придбання нових).
У ПАТ за звiтний перiод вибули основнi засоби первiсна вартiсть яких складає
41,0 тис. грн., знос - 41,0 тис.грн. Внаслiдок списання вибули основнi засоби з
iзносом 100 % первісна вартiсть яких становить 41,0 тис. грн., в тому числі машин
та обладнання на 41,0 тис. грн.
Вртiсть запасiв станом на 31.12.2015 р. склала на Пiдприємствi 40859,0 тис. грн.,
у тому числi:
- виробничi запаси на суму 28258,0 тис. грн.;
- незавершене виробництво на суму 4373,0 тис. грн.;
- готова продукцiя на суму 8228,0 тис. грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
ПАТ "Завод "Часiвоярськi Автобуси" не укладало будь яких правочинів з власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани 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
Підприємство здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій
розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі
має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності,
праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших
форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом України. Виробничі
потужності - потужності Підприємства, що використовуються в процесі виробництва
продукції. Підприємство володіє виробничими потужностями, що значаться на його
балансі на правах володіння, розпорядження, користування, без обмеження у
термінах.
Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження
права власності на Підприємстві немає. Основнi засоби у податковiй заставi не
знаходяться.
Терміни використування складають
будинків та споруд від 20 до 50 років;
машин та обладнання від 5 до 15 років;
транспортних засобів від 5 до 15 років;
iнструментів, приладів від 4 до 10 років.
Об'єкти основних засобів використовуються Підприємством за цільовим призначенням.
На підприємстві постійно проводяться поточні та капітальні ремонти основних
засобів усіх груп.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси" має у власності:

Виробничій комплекс загальною площею 12156,3 кв.м., розташований за адресою:
Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, 1, згідно свідоцтва про право власності
від 27.09.2011 № 138 видане рішенням виконкому Часовоярської міської ради.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси" надає в оренду:
1. Частину території загальною площею 12,0 кв.м., яка розташована за адресою:
Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, 1, згідно договору оренди від 01.07.2007
р. № б/н з ПрАТ "Українська мобільна свіязь".
2. Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часів Яр,
вул. Недогибченко, 79, загальною площею 152 кв.м., згідно договору оренди від
01.01.2015 р. № 1 з ФОП Рижих Н.М.
Протягом звітного року виробничі потужності Підприємства використовувались
практично на 100 %.
Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди 40,6 %, машини та обладнання - 73,3 %, транспортнi засоби - 68,6 %, iншi - 88,8 %
, в цiлому - 55,1 %.
Всi виробничі потужності, спрямовані 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 технологій клейових складiв. Це
передова технологiя, що дозволяє iстотно знизити питому вагу зварювальних робiт у
процесi виготовлення автомобiля. Застосування вказаних технологiй дозволяє iстотно
знизити споживання електроенергiї, 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. Мета розвитку підприємства в 2015
році полягала в безперирвному вдосконаленні технологічних циклів, оновленні і
ремонті основних засобів. Без ясного, глибоко продуманого виробничого циклу немає
організованого виробництва. За минулий рік завод залишився вірний своїм традиціям,
що склалися. Участок виготовлення каркасів і підготовки шасі до виготовлення
автобусів отримав абсолютно нову схему розташування обладнання. Ділянка в цілому
отримала нову технологію, яка дозволила усунути зустрічні і пересічні потоки як
деталей так і крупних вузлів. На ділянці зовнішньої обшивки цілком оновлений
технологічний процес. Переглянуті види і кількість обладнання, його розташування
на самій ділянці. Громіздке, технологічно і морально застаріле устаткування
демонтоване. На його зміну прийшло мобільне, продуктивне, яке відповідає вимогам
сьогоднішнього дня і технології. Це відрізні і зачистні машини, електролобзики,
спіральні пневмотрубопроводи виробництва передових зарубіжних фірм Німеччини,
Японії. Збудована будівля поста миття кузовів автобусів перед підготовкою їх до
фарбування. І як логічне завершення перетворень виробничого циклу зроблено
перепланування шліфувальної ділянки і ділянки внутрішньої обшивки автобусів. При
рішенні основної задачі - усесвітньому зміцненні позицій заводу в збільшенні
кількості автобусів, що випускаються, поліпшення їх якості, підвищенні
конкурентоспроможності і ринкової стійкості, колектив заводу застосовує
комплексний підхід. Вживання даного методу дозволяє піднімати і удосконалювати
виробничо-технологічний рівень всіх ділянок і відділень, забезпечуючи зростання
виробництва і введення нових моделей. Для поліпшення умов праці, забезпечення
введення енергозбережних технологій, збільшення товарного навантаження на один кв.
метр виробничої площі, кількості автобусів, що випускаються, на одного працівника
заводу підприємство відмовилося від заходів підготовки до осінньо-зимового
періоду. Зараз роботи по забезпеченню безперервності створення виробничий
цінностей ведуться круглий рік. Так за минулий рік вироблені ремонтно-будівельні
роботи на складальній ділянці, ділянці виготовлення стеклопластиковых виробів.
Завершено перенесення складу скла, алюмінієвих профілів, гумотехнічних виробів на
нове місце.
Всі роботи, підсумок яких що стійко працює і динамічно розвивається підприємство,
не могли вироблятися без серйозних фінансових інвестицій. Всі проекти
реалізовуються за рахунок самоінвестицій.
Мета розвитку підприємства в 2015 році полягала в безперирвному вдосконаленні
технологічних циклів, оновленні і ремонті основних засобів, а саме:
- завершення реконструкції оббивочного дільниці;
- проектування і будівництво двох камер фарбування і сушильних;
- перенесення складу труб на площі складу загального призначення, що
вивільняються;

- монтаж всіх металоконструкцій в новому складі труб під установку
балки;
- облаштування виробничих приміщень ОГМ;
- подальший якісний розвиток моделей автобусів, що випускаються
- постановка на виробництво нових досконаліших моделей;
- постановка на виробництво і освоєння випуску автобуса на стислому
газоподібному паливі.

кран-

Основними видами впливу Підприємства на навколишнє природне середовище будуть:
на земельні ресурси - зміна ландшафту, використання земельних ділянок під
будівництво;
на повітряне середовище - забруднення атмосфери викидами у вигляді твердих і
газоподібних речовин;
на водне середовище - скидання забруднюючих речовин;
на флору, фауну, техногенне середовище - опосередкований вплив, надаваний на
природне середовище вище перерахованими видами впливу;
на соціальне середовище - поліпшення соціальних умов життя у зв'язку зі
створенням додаткових робочих місць населенню й додатковий вплив, надаваний знову
створеними джерелами підприємства на усі вище перераховані середовища перебування.
У результаті атмосферного, ґрунтового й водного забруднення відбувається збідніння
ґрунтів, рослинності (видового складу), гноблення й зниження їхньої
продуктивності.
Крім того, видом впливу на навколишнє середовище є шум, виділюваний при роботі
технологічного устаткування.
Перелік обмежень. Екологічні обмеження.
До числа найбільш важливих екологічних обмежень у період роботи комбінату
відносяться:
збереження безпеки населення;
збереження земель, лісів, рекреаційних зон;
захист ґрунтів, підземних і поверхневих вод, атмосфери від забруднення;
забезпечення нормального функціонування існуючих промислових об'єктів і
комунікацій;
збереження корисних копалин;
дотримання нормативів гранично припустимих скидань стічних вод у водні
об'єкти й викидів в атмосферу.
При роботі Підприємства враховані екологічні вимоги наступних нормативних
документів:
гранично припустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі населених місць
(ПДК);
нормативи якості води комунально-побутового водокористування (Правила
охорони поверхневих вод від забруднення оборотними водами);
перелік гранично припустимих концентрацій (ПДК) (Санітарні правила й норми
охорони поверхневих вод від забруднення, Санпин № 4630-88);
припустимі рівні потужності експлуатаційної дози (МЭД) зовнішнього гаммавипромінювання. (Положення про радіаційний контроль по об'єктах будівництва й
підприємствам стройиндустрии й будматеріалів України, ДБН В.1-4-1.01-97).
Екологічні обмеження й вимоги забезпечуються:
чинним законодавством України в області раціонального використання й охорони
земельних і водних ресурсів, рослинного й тварини миру;
організацією спостережень за зміною гідрологічної обстановки, за станом
будинків і споруджень
Санітарно-епідеміологічні обмеження
Основні обмеження, пов'язані з діяльністю виробництва, стосуються наступних
соціальних питань:
впливу на зони відпочинку;
використання земель;
здоров'я населення і його безпеки, що проживає в районі розміщення
комбінату;
ступеня стурбованості людей можливим негативним впливом проектованого
підприємства на навколишнє середовище.
Природоохоронні вимоги спрямовані на захист від негативного впливу на рослинний і
тваринний мир на прилягаючій території, збереження генетичної розмаїтості,
запобігання вимирання видів рослин і тварин.
Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у
Товариства на 2015 р. немає, у зв'язку з нестабільним політичним та економічним
станом України.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На господарську дiяльнiсть емiтента впливає різноманітні фактори. А саме:
- вплив виконавчої влади на ведення пiдприємницької дiяльностi шляхом прийняття
законодавчих актiв, обмежуючих свободу пiдприємництва. прийняття Закону про
утилізацію транспортних засобів та встановлення акцизного збору для виробників
автобусів створили складнi умови для роботи Товариства у 2015 р.
- частi змiни в законодавствi по оподаткуванню юридичних та фiзичних осiб;
- вiдсутнiсть реальної пiдтримки конкуренцiї, наявнiсть несучасного обладнання;
- високі кредитні ставки. Хоча ставки по кредитах і були знижені, вони залишаються
все ще досить високими. Економічно привабливою є ставка не вище 20%.
- побоювання щодо безперебійного держфінансування покупки нової автобусної техніки
для міст;
- ситуація на ринку пасажирських перевезень (а легальні перевізники і є основними
споживачами автобусів) продовжує погіршуватися. Ситуація з тарифами на
перевезення, дорожнеча кредитів, присутність на ринку нелегальних перевізників все це буде тільки погіршувати стан галузі пасажирських перевезень. Основну
"шкоду" галузі, завдають нелегальні перевізники, які відбирають чималу частину
споживачів у офіційних автовиробників. За даними останніх, частка нелегалів
становить 15-20% загальноукраїнського ринку пасажирських перевезень. А чим ближче
до Києва, тим обсяг тіньового сектора більше, у столиці він досягає 40%. Втім, і
легальний сектор не радує виробників автобусів, які вважають, що муніципальні
власті повинні активніше і жорсткіше заохочувати перевізників до оновлення
автопарків. За даними виробників, в Україні більше 180 тис. од. автобусної
техніки, 75-80% якої старше 12 років. У країнах ЄС щорічно замінюється 15%
автобусного парку. Але в Україні навіть у докризові роки замінювалося трохи більше
6 тис. од. автобусної техніки (тобто близько 3,3 %).
У комплексі ці фактори помітно стримують відновлення вітчизняного ринку нових
автобусів. А ось ринок уживаних автобусів в таких умовах, навпаки, помітно
зростає. Сім тисяч вживаних автобусів було ввезено в Україну за останні три роки.
За цей же час в країні виробили 9,7 тис. цих машин
Ринок автобусів безпосередньо залежить від ринку пасажирських перевезень, а також
від держрегулювання в цій галузі, особливо в сфері рухомого складу і формування
тарифної політики. Необхідно, щоб держава ввела вимоги щодо використання певної
кількості нових автобусів на маршрутах. У цьому випадку перевізникам просто нікуди
буде подітися, і вони будуть змушені купувати нову техніку. Також існує велика
проблема з адміністративним стримуванням тарифів на перевезення пасажирів.
Оскільки у нас в країні постійні вибори, тариф на перевезення весь час
стримується, і нікому не цікаві економічні обгрунтування перевізників. Підвищувати
розцінки на ці послуги необхідно. Якщо цього не робити, транспортні компанії
просто зупиняться.
За попередніми даними асоціації Укравтопром, в грудні 2015 року на українських
заводах було виготовлено 1 810 автотранспортних засобів, що у 3,6 рази більше
результату минулорічного грудня і на 55% більше показника попереднього місяця.
У звітному місяці було вироблено 1 292 легкових автомобілі або в 5 разів більше в
порівнянні з груднем 2014 р. Щодо листопада 2015 року, обсяги виробництва легкових
авто зросли на 54%.
Кількість комерційних автомобілів, вироблених у грудні, становила 321 шт. (+73,5%
до листопада і +50% до торішнього грудня).
Результат у виробництві автобусів за звітний місяць – 197 шт. (+36,8% до
попереднього місяця і +497% до грудня 2014р.).
Всього за 2015 рік в Україні було виготовлено 8 244 автотранспортних засобів, що
на 71,3% менше торішнього результату. З них:
Легкові автомобілі – 5 654 шт. (-78,2% до аналогічного періоду минулого року).
Комерційні автомобілі – 1 716 шт. (-11,2% до апмр).
Автобуси – 874 шт. (-0,5% до апмр).
Найбільший обсяг виробництва легкових автомобілів забезпечив запорізький
автозавод, з конвеєра якого із січня по грудень вийшло 3 937 авто.
У виробництві комерційних автомобілів лідерську позицію впевнено посів КрАЗ – 1
401 авто.
В автобусному дивізіоні найкращий показник у заводу “Черкаський автобус” – 330 од.
Найбільше падіння відбулося в автобусному сегменті українського автопрому, де за
дванадцять місяців було вироблено всього 874 одиниць техніки, або на 0,5% менше
показника річної давності.
Загальноукраїнське скорочення випуску автобусів викликано насамперед обвалом їх
виробництва корпорацією "Богдан Моторс". Будучи раніше лідером ринку, в нинішньому
році вона перетворилася на аутсайдера. Більшість вироблених "Богдан Моторс"
автобусів - середнього класу в модифікації А20. Цього року компанія планувала
поставити їх на ринок 420 штук, в тому числі - на експорт до Росії. Однак після

військової кризи на сході України і торгових воєн з Росією ці плани провалилися за перше півріччя завод виробив всього сім автобусів.
Досить вагома частка в загальнонаціональному обвалі припадає на корпорації
"Еталон" (Бориспільський і Чернігівський автозаводи), "УкрАвто" (Запорізький
автозавод) і Часовоярський автобусний завод. Ці виробники, як і "Богдан Моторс",
поставляли автобуси переважно середнього класу (для автоперевізників). Попит на
такі автобуси різко зменшився, оскільки падіння ВВП України знижує економічні
очікування автоперевізників і змушує їх відкладати капітальні інвестиції в
розширення і оновлення парку автобусів. Також треба врахувати, що із за анексії
Криму та бойових дій на сході України попит на машини з боку покупців з цих
територій відсутній На зниження випуску автобусів вплинуло і майже шестиразове
падіння обсягів експортних поставок до Російської Федерації, яка була, по суті,
єдиним великим зовнішнім ринком в сегменті автобусів. Річний підсумок заводу
"Черкаський автобус" - 330 автобусів виявився найбільшим серед виробників
автобусів і становить 38% від загальноукраїнського показника.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У 2015 р. у Товаристві була проведена перевірка фінансово-господарської
діяльності за 2012-2014 р.р. Артемівською об'єднаною державною податковою
інспекцією ГУ ДФС у Донецькій області, внаслідок якої були віявлені окремі
порушення податкового законодавства України та нараховані наступні штрафні
санкції:
з податку на додану вартість - 19,5 тис. грн.
з податку на доходи фізичних осіб - 2,7 тис. грн.
з інших податків і зборів -1,2 тис. грн.
Ітого 23,4 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 2015 р. вiдбувалось за рахунок власних
обігових коштiв.
Для поповнення обiгових коштiв в 2015 р. Товариство використовувало авансові
платежі від покупців. Ці авансові платежі використовувались для платежів
постачальникам за матеріали.
Показники фiнансового стану
Найменування показнику Формула розрахунку
Нормативне значення
На 01.01.15
На 31.12.15
Аналіз ліквідності підприємства
Коефіцієнт покриття
ф.1 р. 1195/ ф.1р.1695 > 1
98,55 64,55
Коефіцієнт швидкої ліквідності
ф.1 (р. 1195 - р. 1101 -р. 1102 -р. 1103-р. 1110) / ф.1 р. 1695 0,6 - 0,8
91,36
56,29
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
ф.1 (р. 1160 + р. 1166 +р.1167) / ф.1 р. 1695 0,25-0,5
79,22 50,16
Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
ф.1 ( р. 1195 - р. 1695)
>0
збільшення 196187,0
217301
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф.1 р. 1495 / ф.1 р. 1900
> 0,5 0,98
0,98
Коефіцієнт фінансування ф.1 ( р. 1595 + р.1695) / ф.1 р. 1495
<1 зменшення
0,01 0,01
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
ф.1 (р. 1195-р. 1695) /ф.1 р. 1695 >0,1 97,55 97,55
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
ф.1 (р. 1195-р. 1695) /ф.1 р.1495 >0 збільшення
0,97 0,97
Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт рентабельності активів
ф.2р.2350 або р.2355/ф.1(р.1300(гр.3)+р.1300(гр.4))/2 >0 збільшення
0,12 0,10
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
ф.2р.2350 або р.2355/ф.1(р.1495(гр.3)+р1495(гр.4))/2 >0 збільшення
0,12 0,11
Коефіцієнт рентабельності діяльності
ф.2р.2350 або р.2355/ ф.2 р. 2000 >0 збільшення
0,44 0,29
Коефіцієнт рентабельності продукції

ф. 2р.2190(або р. 2195) +2180-2120 / ф.2 (р. 2050+2130+2150)
>0 збільшення
0,03 0,14
Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів
ф.2р. 2000/ф.1(р. 1300 (гр. 3) +р. 1300 (гр.4)) /2
збільшення 0,28 0,36
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
ф.2 р. 2000 / ф1 ( сум. ( р.1610/р.1690) гр. 3+ сум.(р.1610/р.1690) гр.4)/2
збільшення 14,72 28,77
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
ф.2 р. 2000 / ф.1 ( сум. (р.1130/р.1155) гр. 3+ сум.(р.1130/р.1155) гр.4)/2
збільшення 3,22 4,77
Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)
Тривалість періоду/коефіцієнт оборот. дебітор. заборгованості
зменшення
113,35
76,52
Строк погашення кредиторської заборгованості (днів)
Тривалість періоду/коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшення
24,80 12,69
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів
ф.2 р. 2050/ ф.1( сум.(р.1101/р.1103) гр. 3+ сум.(р.1101/р.1103) гр. 4) / 2
збільшення 3,02 2,28
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)
ф.2 р. 2000 / ф.1(р. 1011 (гр. 3)+р. 1011 (гр. 4)) / 2
збільшення 4,67 6,68
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
ф.2 р. 2000 / ф.1(1495 (гр. 3)+р. 1495 (гр. 4)) / 2 збільшення 0,28 0,37
Аналіз майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів ф.1 р. 1012 / ф.1р.1011 зменшення
0,49 0,55
Коефіцієнт оновлення основних засобів
ф.5 р. 260 (гр. 5)/ ф.1р.1011 (гр.4
)збільшення 0,05 0,02
Коефіцієнт вибуття основних засобів
ф.5 р. 260 (гр. 8 ) / ф.1р.1011 (гр.3 ) повинен бути менше, ніж коеф-т оновлення
ОЗ
0,03 0,00
Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу і дозволяє
визначити можливість підприємства платити свої поточні зобов'язання. Аналіз
ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників
(коефіцієнтів):
"
Коефіцієнт покриття;
"
Коефіцієнт швидкої ліквідності;
"
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
"
Коефіцієнт чистого оборотного капіталу.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних
активів до поточного зобов'язанням підприємства і показує достатність ресурсів
підприємства, що можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
У загальному випадку підприємство враховується ліквідним, якщо має чистий
оборотний капітал, тобто його поточні активи більш ніж поточні зобов'язання.
Значення цього коефіцієнту у Підприємства протягом звітного періоду зменшилося у
порівнянні із значенням цього коефіцієнту на початок року і на кінець звітного
періоду становить 64,55, що вище нормативного значення, тобто Підприємство має
достатньо ресурсів для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних
оборотних коштів (коштів і їхніх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і
дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає
платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови
своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Значення показника швидкої
ліквідності протягом звітного періоду вище нормативного і на кінець звітного
періоду становить 56,29, що свідчить про наявність ліквідних коштів у структурі
власних заощаджень.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення коштів і їхніх
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточного зобов'язанням.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може
бути сплачена негайно. Значення цього коефіцієнту протягом звітного періоду значно
більше нормативного і на кінець звітного періоду становить 50,16, що свідчить про
високу долю високоліквідних коштів у структурі власних заощаджень.
Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами
підприємства і його поточними зобов'язаннями. Його наявність і величина свідчать
про можливість підприємства платити свої поточні зобов'язання і розширювати
подальшу діяльність. На Підприємстві станом на 31.12.2015 р. чистий оборотний
капітал складає 217301,00 грн.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за
даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів

підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від
зовнішніх джерел фінансування діяльності.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом
розрахунку таких показників (коефіцієнтів):
"
коефіцієнт платоспроможності (автономії);
"
коефіцієнт фінансування;
"
коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
"
коефіцієнт маневреності власного капіталу.
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) розраховується
як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і
показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його
діяльність. Значення цього коефіцієнту протягом звітного періоду вище нормативного
і на кінець звітного періоду становить 0,98, що свідчить про стійкий фінансовий
стан підприємства.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення
залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених
засобів. Значення цього коефіцієнту на кінець звітного періоду дорівнює 0,01. Це
означає, що протягом звітного періоду спостерігається тенденція зменшення цього
коефіцієнту.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як
відношення величини чистого оборотного капіталу до величини поточних зобов'язань
підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.
Значення цього коефіцієнту на кінець звітного періоду становить 97,55, що свідчить
про наявність власних оборотних коштів.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу
використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні
засоби, а яка капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу. На
кінець звітного періоду значення цього коефіцієнту становить 0,97, що свідчить про
те, що власний капітал спрямований на придбання оборотних активів.
Аналіз ділової активності Підприємства дозволяє зробити висновок про збільшення
чистого доходу від реалізації продукції, одночасно спостерігається збільшення
оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості, збільшення фондовіддачі
та коефіцієнту оборотності власного капіталу, тобто на Підприємстві
спостерігається збільшення деяких показників та фінансовий стан залишається
стабільним. Проведений аналіз показує, що Підприємство в аналізованому періоді:
"
Підприємство мало достатньо високоліквідних коштів для погашення своїх
короткострокових зобов'язань.
"
Приток фінансових ресурсів здійснювався через власні кошти.
"
Фінансова стійкість Підприємства протягом періоду, що аналізується
залишалася на високому рівні.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та 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.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
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 лінійку автобусів новою моделлю "Рута". Нова модель міського
автобуса на 25 місць, оснащена платформою "ГАЗелі-Бізнес" і дизельним двигуном
Cummins. Переваг нової марки - економічність, надійність, збільшений міжсервісний
інтервал, збільшену потужність нового двигуна Cummins. Поява даного автобуса
особливо актуально напередодні набрання чинності закону, що забороняє
переобладнання вантажних автобусів у маршрутні таксі. Одна з найпопулярніших марок
міських автобусів отримає вдосконалену платформу і турбодизель Cummins. Нове шасі
і силовий агрегат "запозичені" у презентованій недавно дизельної "ГАЗелі-Бізнес",
що позитивно позначається на якості автобусів "Рута": тепер вони володіють всіма
кращими технічними характеристиками, властивими автомобілям ГАЗ з сучасним
дизельним двигуном Cummins.
Поява дизельної модифікації "ГАЗ" в червні цього року стало довгоочікуваною подією
для українського ринку. Партнером "Групи ГАЗ" був обраний найбільший у світі
незалежний виробник дизельних двигунів - американська компанія Cummins Inc., Яка
запропонувала новітній і найтехнологічніший в своєму класі силовий агрегат Cummins
ISF для малотоннажних вантажівок. Технічні параметри двигуна ідеально підійшли для
"ГАЗелі": при робочому обсязі 2,8 л його потужність становить 120 к.с., крутний
момент - 297 Нм при 1600-2700 об / хв. Дизель оснащений сучасною системою
паливоподачі common rail і турбокомпресором, які забезпечують оптимальне поєднання
високої паливної економічності та тягово-динамічних характеристик. Ресурс двигуна
- 500 тис. км.
В рамках програми активізації економіки на 2013-2014 рр., яку прийняли на
засіданні Кабміну, передбачена і галузева програма "Шкільний автобус".
Передбачено, що в її рамках хочуть закупити 2026 одиниць автобусів. У 2013 році на
це було виділено 243 млн. гривень, з яких 166 млн. гривень заплатять з
держбюджету, а 77 млн. з місцевих бюджетів. За ці гроші хочуть закупити 737
автобусів.
У 2014 році плани ще грандіозніші - 1289 автобусів, але на це виділяється з
державного бюджету 0 гривень. На 70 млн. закуплять машин за рахунок місцевих
бюджетів, а ось основне фінансування в обсязі 358 млн. гривень повинно прийти з
додаткових джерел і значаться як додаткова потреба. Більш реальним виглядає
оновлення парку транспортних засобів "Укрпошти" на суму 120 млн. гривень, під що
будуть надані держгарантії під кредити. За ідеологією урядової програми
активізації економіки закупівлі повинні проводитися в українських виробників. Крім
того, в програмі записано, що будуть вивчатись потреба в оновленні існуючого парку
автотранспорту, з визначенням ціни, характеристик і кількості. На основі цього
буде формуватися держзамовлення на виробництво автомобілів, автобусів, а робити це
доручено Мінпромполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну та всім іншим органам влади
Товариство очікує замовлень по цим державним програмам.
Витрат на дослідження та розробки протягом 2015 р. не було.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (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 підприємстві ведеться постійна робота з боржниками у зв'язку із чим
простроченої дебіторської заборгованості майже немає. Судових справ, стороною яких
виступає емітент у 2015 р. не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація 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.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
5955.000
5304.000

- будівлі та споруди

4124.000

3846.000

0.000

0.000

4124.000

3846.000

- машини та обладнання

922.000

866.000

0.000

0.000

922.000

866.000

- транспортні засоби

853.000

560.000

0.000

0.000

853.000

560.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

56.000

32.000

0.000

0.000

56.000

32.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

5955.000

5304.000

0.000

0.000

5955.000

5304.000

Найменування основних
засобів

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
5955.000
5304.000

Пояснення : Підприємство здійснює господарську діяльність на основі права власності,
на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у
тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві
власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на
основі інших форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом
України.
Виробничі потужності - потужності Підприємства, що використовуються в процесі
виробництва продукції.
Підприємство володіє виробничими потужностями, що значаться на його балансі на
правах володіння, розпорядження, користування, без обмеження у термінах.
Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності на Підприємстві немає.
Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться. Основних засобів,
оформлених у банківську заставу станом на 31.12.2015 р. на Підприємстві немає.
Терміни використування складають:
-будинків та споруд від 20 до 50 років;
-машин та обладнання від 5 до 15 років;
-транспортних засобів від 5 до 15 років;
-iнструментів, приладів від 4 до 10 років.
Об'єкти основних засобів використовуються Підприємством за цільовим призначенням.
На підприємстві постійно проводяться поточні та капітальні ремонти основних
засобів усіх груп.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси" має у власності:
"
Виробничій комплекс загальною площею 12156,3 кв.м., розташований за
адресою: Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, 1, згідно свідоцтва про право
власності від 27.09.2011 № 138 видане рішенням виконкому Часовоярської міської
ради.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Часiвоярськi
Автобуси" надає в оренду:
1. Частину території загальною площею 12,0 кв.м., яка розташована за адресою:
Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, 1, згідно договору оренди від 01.07.2007
р. № б/н з ПрАТ "МТС".
2. Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часів Яр,
вул. Недогибченко, 79, загальною площею 152 кв.м., згідно договору оренди від
01.01.2015 р. № 1 з ФОП Рижих Н.М.

Протягом звітного року виробничі потужності Підприємства використовувались
практично на 100 %.
Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди 40,6 %, машини та обладнання - 73,3 %, транспортнi засоби - 68,6 %, iншi - 88,8 %
, в цiлому - 55,1 %.
Основні питання обліку основних засобів регламентовано МСБО 16 "Основні
засоби". Зокрема, оцінці основних засобів після їх визнання активами (тобто на
дату балансу) присвячено параграф 29 МСБО 16. Так, суб'єкт господарювання має
обирати своєю обліковою політикою або модель собівартості в параграфі 30, або
модель переоцінки в параграфі 31, і йому слід застосовувати цю політику до всього
класу основних засобів.
Обліковою політикою ПАТ передбачено відображення основних засобів на дату
балансу за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації (модель
собівартості).
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. становить 11806,0
тис. грн., у тому числі:
- первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 28,0 тис. грн.;
- первісна вартість будинків та споруд складає 6462,0 тис. грн.;
- первісна вартість машин та обладнання складає 3245,0 тис. грн.;
- первісна вартість транспортних засобів складає 1785,0 тис. грн.;
- первісна вартість інструментів, приладів, інвентарю на суму 286,0 тис. грн.
ПАТ володіє основними засобами, що значаться на його балансі на правах
володіння, розпорядження, користування, без обмеження у термінах.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв,
що значаться на балансi ПАТ, станом на 31.12.2015 р. складає 5304,0 тис. грн.
За звiтний перiод було введено до експлуатації основних засобiв на суму 212,0
тис. грн., в тому числi:
- машин та обладнання на суму 200,0 тис. грн. (придбання нових, полiпшення
обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод);
- транспортних засобів на суму 6,0 тис. грн. (полiпшення, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод);
- інструментів, приладів, інвентарю на суму 6,0 тис. грн. (придбання нових).
У ПАТ за звiтний перiод вибули основнi засоби первiсна вартiсть яких складає
41,0 тис. грн., знос - 41,0 тис.грн. Внаслiдок списання вибули основнi засоби з
iзносом 100 % первісна вартiсть яких становить 41,0 тис. грн., в тому числі машин
та обладнання на 41,0 тис. грн.
Амортизаційні відрахування є головним елементом приведення вартості основного
засобу до реального стану.
Згiдно вимог МСБО 16 "Основнi засоби" та Наказу про облiкову полiтику ПАТ
амортизацiя нараховується прямолінійним методом, виходячи iз строку корисного
використання об'єктiв основних засобiв.
За звiтний перiод Товариством нарахована амортизацiя у сумi 863,0 тис. грн.,
в тому числi:
- амортизацiя інвестиційної нерухомості на суму 2,0 тис. грн.;
- амортизацiя будинкiв та споруд на суму 276,0 тис. грн.;
- амортизацiя машин та обладнання на суму 256,0 тис. грн.;
- амортизацiя транспортних засобiв на суму 299,0 тис. грн.;
- амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 30,0 тис. грн.
Нарахування амортизації активу починається з місяця, що наступає за місяцем
введення його в експлуатацію. Амортизація нараховується лінійним методом до кінця
того місяця, у якому наступає зрівняння вартості амортизаційних відрахувань з
початковою вартістю основного засобу, або у якому основний засіб призначено для
ліквідації, або його продано чи виявлено недостачу.
ПАТ визначено строк корисного використання основних засобів до кінця того
місяця, у якому наступає зрівняння вартості амортизаційних відрахувань з
початковою вартістю основного засобу, але не менше мінімально допустимого строку,
встановленого Податковим Кодексом. Перегляду термінів корисного використання
основних засобів протягом звітного року не відбувалось.
Витрати на ремонт та відновлення визнаються у звіті про фінансові результати,
в періоді, в якому такі витрати були понесені, та включаються до собівартості або
адміністративних витрат, окрім випадків, коли такі витрати необхідно
капіталізувати. Витрати на утримання основних засобів визнаються як
загальновиробничі витрати, адміністративні та інші операційні витрати. Станом на
кінець дня 31 грудня 2015 р. ПАТ не мало потенційних угод з придбання основних
засобів.
ПАТ не проводилась переоцінка вартості основних засобів так, як їх вартість
відповідає ринковому стану вартості таких основних засобів. Також не виникало
необхідності у залученні незалежного оцінювача. Всі основні засоби знаходяться в
експлуатації. У ПАТ не виникає необхідності визнання знецінення основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

222757

202103

2219

2219

2219
2219
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(222757.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(2219.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Дата
погашення

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
281.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання
Х
3138.00
Х
Усього зобов'язань
Х
3419.00
Х
Опис Iншi зобов'язання складають 3138,0 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках до
фiнансової звiтностi.

Х
д/н
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво автобусов

174 штук

72686.30

85.3

161 штук

2

Виробництво кузовів для автотранспортних
засобів

76 штук

12508.90

14.7

75 штук

65648.00

84

12458.50

16

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
3

2
Матеріальні затрати (комплектуючі матеріали, запасні частини)
Витрати на оплату праці

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
74.80
18.25

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
24.04.2015
27.04.2015
19.03.2015

19.03.2015

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2013
2014
2015

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачергові збори не відбувались

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
5
4
0
2
2
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

ні

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась.
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)
Комітети не створювались У складі наглядової ради немає комітетов
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Ні
X
X
X

X

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)
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
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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 ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X

Ні
X
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
загальних
в акціонерному
акціонера акціонерного
зборах
ринок цінних
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Так
Ні
Ні
Так
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Аудитор не змінювався

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

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
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 її 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.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКІ
АВТОБУСИ "
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
Середня кількість працівників 124
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 58455 Донецька область Артемiвський район м. Часiв Яр вул.
Зелена, б. 1, т.(0627) 48-37-97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2016

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
05465519
1410370600
112

за КВЕД

29.10

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

Код за ДКУД

1801001

На початок
На кінець
На дату переКод
рядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
-1000
52
31
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

99
47
-5944
11607
5663
11
50
17
--

99
68
-5295
11778
6483
9
28
19
--

1030

--

--

1035
1040
1045
1090
1095

----6007

--121
-5456

1100

14473

40859

1101
1102
1103
1110

10708
2013
1752
--

28258
4373
8228
--

1125

1726

1352

1130

21842

6540

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190

804
803
18
153000
6329
5
6324
6
--

447
447
8
153000
18504
4
18500
10
--

------------

-------------

----------

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1195

198198

220720

1200

--

--

1300

204205

226176

----

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

2219

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--555
199329
--202103

--555
219983
--222757

1500

91

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

----91

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

365
125
-80
513

16
281
-128
586

1635

507

1206

1660
1665
1690
1695

399
-22
2011

1173
-29
3419

1700

--

--

Баланс

1900

204205

226176

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Директор

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
-2219

-------

--

________________

Полосухін Володимир Іванович

(підпис)

Головний бухгалтер

---------

________________
(підпис)

Чупринiна Яна Геннадiївна

------------

--

Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД
"ЧАСIВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ "

Коди
01
01
01350251

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

78107

53567

2050

(63152)

(43734)

2090

14955

9833

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1095
(5295)
(255)
(613)

(--)
1696
(8020)
(257)
(691)

2190

9887

2561

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-17238
-(--)
(--)
(--)

(--)
-25840
371
(--)
(--)
(211)

2290

27125

28561

2295
2300

(--)
-4652

(--)
-5216

2305

--

--

2350

22473

23345

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-22473

-23345

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
60118
14668
2517
884
2176
80363

За аналогічний
період попереднього
року
4
30914
13586
2175
785
5207
52667

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
8876008
8876008
2.53188140

За аналогічний
період попереднього
року
4
8876008
8876008
2.63012000

2615

2.53188140

2.63012000

2650

--

--

Полосухін Володимир Іванович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Чупринiна Яна Геннадiївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД "ЧАСIВОЯРСЬКІ
АВТОБУСИ "

за ЄДРПОУ

2016

Коди
01
01
01350251

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

56824

52393

3005
3006
3010
3015
3020

---38169
163

---12928
5

3025

906

1547

3035
3040
3095

6
12
88

-1
157

3100

(20218)

(10016)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(10693)
(2848)
(9220)
(4524)
(2004)
(2692)
(57486)
(11)
(543)
-4851

(11181)
(2562)
(14093)
(7231)
(2366)
(4495)
(42885)
(285)
(1606)
-15597

3200

--

--

3205

--

445

3215

17238

25840

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(8000)

3260
3270
3290
3295

(212)
(--)
(--)
17026

(586)
(--)
(--)
17699

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400

-(--)
(--)
-12175

-(--)
(--)
-2102

Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Директор

________________

3405
3410
3415

6329
-18504

Полосухiн Володимир Iванович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Чупринiна Яна Геннадiївна

4227
-6329

Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД
"ЧАСIВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ "

Коди
01
01
01350251

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Директор

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал Додатний
РезерНеопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
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________________

Полосухiн Володимир Iванович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Чупринiна Яна Геннадiївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" за 2015 рiк
1.
Основна iнформацiя про Товариство
Повна назва пiдприємства:
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Часiвоярськi автобуси"
Iдентифiкацiйний код пiдприємства: 01350251
Юридична адреса: 84551, Донецька обл., м. Артемiвськ 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, осiб:
129
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:
Артемiвська об'єднана державна податкова iнспекцiя ГУ ДФС у Донецькiй
областi
2. Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в 2015 роцi було обумовлено веденням
вiйськових дiй на сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених
макроекономiчних дисбалансiв у попереднi роки. Зниження обсягiв виробництва
базових галузей економiки України за 2015 рiк становило 9.6% у рiчному вимiрi,
зокрема обсяги виробництва в промисловостi знизилися на 10.7%, будiвництвi - на
21.7%, оборот роздрiбної торгiвлi зменшився на 8.6%. Серед факторiв, що
обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi, були:
-вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв'язкiв унаслiдок
анексiї АР Крим;
-низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання країн основних торговельних партнерiв;
-ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;
-зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв
населення;
-погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi,
скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi;
-лiбералiзацiя доступу українських товарiв на ринки ЄС.
Зниження обсягiв промислового виробництва за 2015 рiк становило 10.7% в основному
пiд впливом ведення вiйськових дiй на сходi Українi починаючи iз квiтня та їх
активiзацiї в серпнi. Найбiльше зниження було зафiксовано саме в Донецькiй та
Луганськiй областях (-31.5% та 42% вiдповiдно) через руйнування транспортної
iнфраструктури та виробничих потужностей. Вiд'ємний внесок цих областей у змiну
промислового виробництва за рiк становив 8.5 в. п. У зв'язку з небезпечною
ситуацiєю на сходi України було зупинено виробництво всiх пiдприємств хiмiчної
промисловостi та майже всiх шахт, що розташованi в зонi проведення
антитерористичної операцiї.
3. Основнi принципи облiкової полiтики. Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова
звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу
iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв та фiнансовi
iнструменти, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка". Нижче наведено основнi принципи облiкової полiтики, що
використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Якщо не вказано
iнше, цi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх
перiодiв, поданих у звiтностi. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження при
застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає
застосування певних важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при
застосуваннi МСФЗ та облiкової полiтики Товариства її керiвництво використовувало
власнi судження.
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 починаться 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, якi 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:
"
патенти;
"
авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
"
лiцензiї;
"
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:

"
iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом
майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень
ефективностi;
"
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:
"
очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв
використання або iнших факторiв;
"
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 включаться 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 пропорцiйно-тимчасовiй 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:
"
призначенi для торгiвлi;
"
утримуванi до погашення;
"
наявнi для продажу;
"
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:
"
зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну
величину, нiж очiкувалося;
"
старiння або фiзичне пошкодження активу;
"
iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або
правовому середовищi, у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду
або очiкуванi найближчим часом;
"
збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може
суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу;
"
перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;
"
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 все 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:
"
основнi (технологiчнi) сировина та матерiали;
"
iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi;
"
запаснi частини;
"
паливо;
"
напiвфабрикати покупнi;
"
незавершене виробництво;
"
готова продукцiя;
"
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 FIFO:
"
сировина i матерiали для основного виробництва;
"
комплектуючi матерiали;
"
паливо;
"
запаснi частини;
"
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 за амортизацiєю, 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.
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 двома видами дiяльностi. 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
Товариством 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.
4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi
облiкової полiтики. Товариство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми,
визнанi у фiнансовiй звiтностi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i
базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на
очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих
обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Товариства також використовує певнi
професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Професiйнi
судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування
балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року,
включають:
а) припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що
Товариство буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це
припущення 'рунтується на поточних намiрах та фiнансовому станi Товариства.
б) резерв сумнiвної заборгованостi. Товариство регулярно проводить аналiз
дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного
досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення
корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй
достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство аналогiчним
чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що
вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в

складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься
з випадками невиконання зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво
використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак
зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного
досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень
стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
в) знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Товариство визначає наявнiсть
об'єктивних ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об'єктивнi ознаки
iснують, Товариство оцiнює вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування
активу - це справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, за
вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання активу, залежно вiд того,
яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається для окремого активу, за
винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є значною мiрою
незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiвабо груп активiв.
Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об'єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi
Товариство повинно здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд
одиницi, що генерує грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту,
необхiдну, щоб обчислити приведену вартiсть цих грошових потокiв.
г) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть - це сума,
на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж
двома зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або
лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi
є цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку. Оцiночна справедлива
вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Товариством iз використанням наявної
ринкової iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для
iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої
вартостi обов'язково необхiднi суб'єктивнi судження. Україна демонструє ознаки
ринку, що розвивається, а економiчнi умови й надалi обмежують рiвень активностi
фiнансових ринкiв. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати
операцiї продажу за вимушено низькою цiною, тому вони можуть не вiдображати
справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Для визначення ринкової вартостi
фiнансових iнструментiв керiвництво застосувало всю наявну ринкову iнформацiю.
д) фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю
iнструментiв з плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть.
Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою
базується на розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потоках, що мають бути
отриманi, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових
iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який
залишився.
е) зобов'язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть
зобов'язань визначалась iз застосуванням методик оцiнки. Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою та встановленим строком
погашення базується на розрахункових грошових потоках, дисконтованих iз
застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний
кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть
зобов'язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного повiдомлення,
розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання
вимоги про погашення зобов'язання.
5. Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй. Були
опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для
застосування Товариством у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2015 року, та
пiзнiших перiодах. Товариство не застосовувала цi стандарти та тлумачення до
початку їх обов'язкового застосування. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти, частина 1:
класифiкацiя та оцiнка". МСФЗ 9, опублiкований у листопадi 2009 року, замiнює тi
роздiли МСБО 39, якi стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. У
жовтнi 2010 року до МСФЗ 9 були внесенi додатковi змiни для роз'яснення
класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань, а у груднi 2011 року - для (i)
змiни дати набуття ним чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня
2015 року або пiсля цiєї дати, та (ii) доповнення вимог до розкриття iнформацiї
протягом перехiдного перiоду. Основнi особливостi стандарту описанi нижче:
1. Фiнансовi активи повиннi вiдноситися до двох категорiй оцiнки: фiнансовi
активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, та фiнансовi активи,
якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю. Вiдповiдне рiшення
приймається при початковому визнаннi фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя
залежить вiд бiзнес-моделi суб'єкта господарювання, яку вiн використовує для
управлiння своїми фiнансовими iнструментами, та вiд характеристик грошових потокiв
вiд iнструмента вiдповiдно до договору.
2. Iнструмент у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю, тiльки якщо цей
iнструмент є борговим iнструментом i якщо (i) мета бiзнес-моделi суб'єкта

господарювання полягає в утриманнi активу для одержання грошових потокiв
вiдповiдно до договору, та (ii) грошовi потоки вiд активу вiдповiдно до договору це виключно виплати основної суми боргу та процентiв (тобто вiн має лише базовi
характеристики кредиту). Всi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
3. Усi iнструменти капiталу у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю.
Iнструменти капiталу, якi утримуються для торгiвлi, оцiнюватимуться за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. При
початковому визнаннi всiх iнших iнвестицiй в iнструменти капiталу суб'єкти
господарювання можуть зробити остаточний вибiр визнавати нереалiзованi та
реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi у складi iнших
сукупних доходiв, а не у складi прибутку чи збитку. Перенесення прибуткiв або
збиткiв вiд змiни справедливої вартостi на фiнансовий результат припиняється. Цей
вибiр можна робити вiдносно кожної окремої категорiї iнструментiв. Дивiденди
вiдображаються у складi прибутку чи збитку, якщо вони являють собою прибуток на
iнвестований капiтал.
4. Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були
перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що суб'єкт
господарювання буде зобов'язаний показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив
змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї
за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Хоча
запровадження МСФЗ 9 є обов'язковим з 1 сiчня 2015 року, дозволяється його
дострокове застосування. Товариство аналiзує наслiдки запровадження цього
стандарту, його вплив на Товариство та строки його запровадження.
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" (опублiкований у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати). МСФЗ 10 замiнює всi роз'яснення щодо контролю та консолiдацiї,
викладенi в МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" та тлумаченнi
SIC-12 "Консолiдацiя - пiдприємства спецiального призначення". МСФЗ 10 змiнює
визначення контролю таким чином, що однаковi критерiї застосовуються для всiх
пiдприємств при визначеннi контролю. Це визначення супроводжується докладними
роз'ясненнями щодо застосування цих критерiїв. Наразi керiвництво Товариства
оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" (опублiкований у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати). МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 "Частки участi у спiльних пiдприємствах" та
тлумачення SIC-13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - внески учасникiв у
негрошовiй формi". Змiни у визначеннях зменшили кiлькiсть видiв угод про спiльну
дiяльнiсть до двох: спiльнi операцiї та спiльнi пiдприємства. Iснуюча альтернатива
вибору облiкової полiтики за методом пропорцiйної консолiдацiї для спiльно
контрольованих пiдприємств була скасована. Облiк за методом участi в капiталi є
обов'язковим для всiх учасникiв спiльних пiдприємств. Наразi керiвництво
Товариства оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання"
(опублiкований у травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 12 застосовується до
суб'єктiв господарювання, якi мають частку участi у дочiрнiй Товариства, спiльному
пiдприємствi, асоцiйованiй Товариства або неконсолiдованому структурованому
пiдприємствi. Цей стандарт замiнює вимоги до розкриття iнформацiї, що наразi
мiстяться в МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства". МСФЗ 12 вимагає вiд
суб'єктiв господарювання розкривати iнформацiю, яка допомогла б користувачам
фiнансової звiтностi оцiнити сутнiсть, ризики та фiнансовi наслiдки, пов'язанi з
участю суб'єкта господарювання в капiталi дочiрнiх пiдприємств, асоцiйованих
компанiй, неконсолiдованих структурованих пiдприємств та спiльних пiдприємств. Для
вiдповiдностi новим вимогам суб'єкти господарювання повиннi розкривати таку
iнформацiю: суттєвi судження та припущення, що застосовувались при визначеннi
наявностi у них контролю, спiльного контролю або значного впливу на частку, що їм
належить у капiталi iнших суб'єктiв господарювання, додаткову iнформацiю про
частку неконтролюючих учасникiв у дiяльностi та грошових потоках Товариства,
зведену фiнансову iнформацiю дочiрнiх компанiй iз значною часткою неконтролюючих
учасникiв та детальну iнформацiю про частку участi у капiталi неконсолiдованих
структурованих пiдприємств. Наразi керiвництво Товариства оцiнює вплив цього
нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (опублiкований у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати). Мета МСФЗ 13 - усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть
формулювань положень завдяки чiткому визначенню справедливої вартостi та
використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi та
спiльних вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються щодо всiх МСФЗ. Наразi
керiвництво Товариства оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову
звiтнiсть.

МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (переглянутий у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати). МСБО 27 був змiнений, i наразi його метою є встановлення вимог до
облiку та розкриття iнформацiї для iнвестицiй у дочiрнi Товариства, спiльнi
пiдприємства та асоцiйованi Товариства при пiдготовцi пiдприємством окремої
фiнансової звiтностi. Положення щодо контролю та консолiдованої фiнансової
звiтностi були замiненi МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Наразi
керiвництво Товариства оцiнює вплив цього змiненого стандарту на її фiнансову
звiтнiсть.
МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства"
(переглянутий у травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2015 року або, пiсля цiєї дати). Ця змiна МСБО 28 є
наслiдком проекту Ради КМСБО з облiку спiльної дiяльностi. У ходi обговорення
цього проекту Рада КМСБО прийняла рiшення про внесення облiку дiяльностi спiльних
пiдприємств за дольовим методом у МСБО 28, оскiльки цей метод застосовується як до
спiльних пiдприємств, так i до асоцiйованих компанiй. Положення щодо iнших питань,
за винятком описаного вище, залишились без змiн. Наразi керiвництво Товариства
оцiнює вплив цього змiненого стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
Змiнений МСБО 19 "Виплати робiтникам" (опублiкований у червнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати) вносить значнi змiни у пiдхiд до визнання та оцiнки витрат за
пенсiйними планами iз встановленими виплатами та вихiдною допомогою, а також у
розкриття iнформацiї про всi виплати робiтникам. Цей стандарт вимагає визнання
всiх змiн у чистих зобов'язаннях (активах) за пенсiйним планом iз встановленими
виплатами у момент їх виникнення таким чином: (i) вартiсть послуг та чистий
процентний дохiд вiдображаються у складi прибутку чи збитку; а (ii) переоцiнка - в
iнших сукупних доходах. Наразi керiвництво Товариства оцiнює вплив цього змiненого
стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань змiни МСФЗ 7 (випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вимагає розкриття
iнформацiї, яка надасть змогу користувачам фiнансової звiтностi суб'єкта
господарювання оцiнити вплив або потенцiйний вплив домовленостей про розрахунки на
нетто-основi, включаючи права на взаємозалiк. Змiна МСФЗ 7 вплине на розкриття
iнформацiї, але не матиме впливу на оцiнку та визнання фiнансових iнструментiв.
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - змiни МСБО 32 (випущенi
у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня
2015 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вводить положення щодо застосування МСБО
32 з метою усунення невiдповiдностей, виявлених при застосуваннi окремих критерiїв
взаємозалiку. Це включає роз'яснення значення вимоги "у теперiшнiй час має
законодавчо встановлене право на взаємозалiк" i того, що деякi системи з
розрахунком на валовiй основi можуть вважатись еквiвалентними системами з
розрахунком на нетто-основi. Товариство аналiзує наслiдки запровадження змiненого
МСБО 32, його вплив на Товариство та строки його запровадження.
Iншi переглянутi стандарти та тлумачення: змiни МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ",
якi стосуються суворої гiперiнфляцiї та усувають посилання на фiксованi дати для
деяких обов'язкових та добровiльних виключень, змiни МСБО 12 "Податки на
прибуток", якi вводять спростовне припущення про те, що вартiсть iнвестицiйної
власностi, яка облiковується за справедливою вартiстю, повнiстю вiдшкодовується за
рахунок продажу, та тлумачення IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи при вiдкритiй
розробцi на етапi видобування", яке розглядає питання про те, коли i яким чином
облiковувати вигоди, що виникають у результатi розкривних робiт у гiрничодобувнiй
галузi, не матимуть впливу на цю фiнансову звiтнiсть. Якщо iнше не вказано вище,
не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
6.Управлiння капiталом. Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення
подальшої роботи Товариства в якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб
приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Для пiдтримки
чи коригування структури капiталу Товариство може повертати капiтал акцiонерам,
залучати позиковi кошти, випускати новi акцiї чи продавати активи для зменшення
суми боргу. Наглядова рада Товариства контролює величину капiталу на основi
спiввiдношення власних та позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як
чиста сума боргу, подiлена на суму власного капiталу. Українським законодавством
встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств (на основi окремої
фiнансової звiтностi за П(С)БО Товариства):
- акцiонерний капiтал повинен становити не менш 1 250 мiнiмальних заробiтних плат
на дату реєстрацiї пiдприємства;
- оплата акцiонерного капiталу не може здiйснюватись за рахунок коштiв державного
бюджету, кредитiв та коштiв, щознаходяться у заставi;
- якщо мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу перевищує чистi активи
Товариства за НП(С)БО, ця Товариство зобов'язана усунути таку невiдповiднiсть або

прийняти рiшення про лiквiдацiю. Станом на 31 грудня 2013 та 2015 рокiв вище
зазначенi вимоги до акцiонерного капiталу дотримувались Товариством.
7. Пов'язанi особи. Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб у фiнансовiй
звiтностi Товариством вiдбувається згiдно вимог, якi наводяться в МСБО 24. Правила
взаємин з покупцями та особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються
Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом Товариством.
8. 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, якi
вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
МСБО 10.
Примiтка 1. Заява про вiдповiднiсть МСФЗ. ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси"
обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Концептуальною основою
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., є бухгалтерськi
полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським
персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали чинностi, i полiтики, якi
прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету
фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., а також обмеження
застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових
звiтiв згiдно МСБО 1.
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 01.01.2015
р. № 1 передано в оренду ФОП Рижих Надiя Михайловна;
Облiковою полiтикою ПАТ передбачено вiдображення iнвестицiйної нерухомостi на дату
балансу за їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї (модель
собiвартостi). Станом на 31.12.2015 р. первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
Товариства складає 28,0 тис. грн. Знос складає 19,0 тис. грн. Залишкова вартiсть
складає 9,0 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 31.12.2015 р. становить 11806,0 тис.
грн., у тому числi:
- первiсна вартiсть будинкiв та споруд складає 6462,0 тис. грн.;
- первiсна вартiсть машин та обладнання складає 3245,0 тис. грн.;
- первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 1785,0 тис. грн.;
- первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 286,0 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 31.12.2015 р. складає 5295,0 тис. грн.
За звiтний перiод було введено до експлуатацiї основних засобiв на суму 212,0 тис.
грн., в тому числi:
- машин та обладнання на суму 200,0 тис. грн. (придбання нових, полiпшення
обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод);
- транспортних засобiв на суму 6,0 тис. грн. (полiпшення, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод);
- iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 6,0 тис. грн. (придбання нових).
У ПАТ за звiтний перiод вибули основнi засоби первiсна вартiсть яких складає 41,0
тис. грн., знос - 41,0 тис.грн. Внаслiдок списання вибули основнi засоби з iзносом
100 % первiсна вартiсть яких становить 41,0 тис. грн., в тому числi машин та
обладнання на 41,0 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 861,0 тис. грн., в
тому числi:
- амортизацiя будинкiв та споруд на суму 276,0 тис. грн.;
- амортизацiя машин та обладнання на суму 256,0 тис. грн.;
- амортизацiя транспортних засобiв на суму 299,0 тис. грн.;
- амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 30,0 тис. грн.
Нарахування амортизацiї активу починаться 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 2015 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 31.12.2015 р. їх залишкова вартiсть склала 31,0
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 12,0 тис. грн. в тому числi:
- iншiх нематерiальних активiв на суму 21,0 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 ПрАТ "МТС Україна".
2. Нежитлове примiщення, яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Часiв Яр,
вул. Недогибченко, 79, загальною площею 152 кв.м., згiдно договору оренди вiд
01.01.2015 р. № 1 з ФОП Рижих Надiєю Михайлiвною.
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 2015 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 18504,0 тис.
грн., у тому числi:
- грошовi кошти на рахунку в банку - 18500,0 тис. грн.;
- готiвка - 4,0 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 31.12.2015 р. на Пiдприємствi не має.
Довгострокова i поточна дебiторська заборгованiсть вiдображенi в I i II роздiлах
активу балансу вiдповiдно. Довгострокової дебiторської заборгованостi на
Пiдприємствi в 2015 роцi не виникало.
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи i
послуги на 31.12.2015 р. складає 1352,0 тис. грн., у тому числi за термiном
непогашення:
- до 12 - ти мiсяцiв 1352,0 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:
- ПАТ "Днiпрпетровське автотранспортне пiдприємство 11255" - дебiторська
заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю та послуги складає 184,3 тис. грн.;
- ТОВ "Глобус Авто Плюс" - дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю та
послуги складає 74,0 тис. грн.;
- ТОВ "Iрпiнське АТП 13250" - дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю
та послуги складає 479,5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 447,0 тис. грн., у
тому числi з податку на прибуток 447,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами на 31.12.2015
р. складає 6540,0 тис. грн.
Основними дебiторами за виданими авансами, є:

-ТОВ "Автодрайв плюс" - попередня плата за шасi - 4821,8 тис. грн.;
-ПАТ "Донецькобленерго" - попередня плата за електроенергiю - 27,4 тис. грн.;
-ТОВ "Iнжинiрiнговая компанiя "Алютал" - попередня плата за матерiали-1670,5 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
8,0 тис. грн. У тому числi за термiном непогашення:
- до 12 - ти мiсяцiв 8,0 тис.грн.
- вiд 12 до 18-ти мiсяцiв - немає
- вiд 18-ти до 36-ти мiсяцiв - немає
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає:
Розрахунки з профсоюзом - 2,5 тис. грн.;
Фонд соцiального страхування - 4,5 тис. грн.;
Iнша дебiторська заборгованiсть складає - 1,0 тис. грн.
Всього - 8,0 тис. грн.
У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, якi не
можуть бути включенi до наведених статей роздiлу "Оборотнi активи". Станом на
31.12.2015 р. iнших оборотних активiв на Пiдприємствi немає.
Примiтка 9. Фiнансовi активи.
Станом на 31.12.2015 р. у
Товариства немає фiнансових активiв, доступних для
продажу. Поточнi фiнансовi iнвестицiї-це депозитнi рахунки в банках України на
загальну суму 166157,0 тис. грн.
Примiтка 10. Поточнi зобов'язання
Протягом звiтного перiоду Пiдприємство кредитiв банкiв не використовувало.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на 31.12.2015 р. склала
16,0 тис. грн.
Основними кредиторами, доля яких перевищує 5 % вiд загальної кредиторської
заборгованностi, є:
- ТОВ "Камоццi-пневматик-Сiмферополь" - заборгованiсть за матерiали 9,4 тис. грн.;
Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами на 31.12.2015 р. складає 1206,0
тис. грн., у тому числi:
- ПП "Василькiвпасавтотранс" - заборгованiсть за отриманими авансами складає 350,0
тис. грн.
- ТОВ АТП "Кортеж" - заборгованiсть за отриманими авансами складає 300,0 тис. грн.
Розрахунки по заробiтнiй платi i з пiдзвiтними особами здiйснюються вiдповiдно до
чинного законодавства. Заборгованiсть робiтникам та службовцям по оплатi працi на
31.12.2015 р. складає 586,0 тис. грн.
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування на 31.12.2015 р. складає 128,0 тис.
грн.
Заборгованiсть перед бюджетом складає 281,0 тис. грн. в тому числi:
- Податок з доходiв фiзичних осiб - 158,0 тис. грн.;
- Розрахунки по ПДВ - 122,0 тис. грн.
- Iншi податки-1,0 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 29,0
тис.грн., у тому числi:
- розрахунки з працiвниками та фiзичними особами по iншим операцiям - 22,0 тис.
грн.
- розрахунки з профспiлкою - 7,0 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 31.12.2015 р. вартiсть запасiв
склала на Пiдприємствi 40859,0 тис. грн., у тому числi:
- виробничi запаси на суму 28258,0 тис. грн.;
- незавершене виробництво на суму 4373,0 тис. грн.;
- готова продукцiя на суму 8228,0 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 фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд).
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 2015 рiк склав 78107,0 тис.
грн.
У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (рядок 2050 форми № 2)
вiдображається собiвартiсть реалiзованої продукцiї, що складає 63152,0 тис. грн.
Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (рядок 2090 Форми № 2) визначається як
рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї (рядок 2000 Форми № 2) i

собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Форми № 2) i склав в 2015 роцi
14955,0 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 12,0 тис. грн.;
- вiд реалiзацiї оборотних активiв на суму 150,0 тис.грн.;
- вiд списання кредиторської заборгованостi на суму 20,0 тис. грн.;
- дохiд на залишок грошових коштiв на поточних рахунках на суму 907,0 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи на суму 6,0 тис. грн.;
Доходи вiд зазначених операцiй у 2015 роцi на Пiдприємствi становлять 1095,0 тис.
грн.
У статтi "Адмiнiстративнi витрати" (рядок 2130) вiдображаються
загальногосподарськi витрати пов'язанi з керуванням i обслуговуванням
Пiдприємства. Їхнiй розмiр у 2015 роцi склав 5295,0 тис. грн.
У статтi ''Витрати на збут" (рядок 2150) вiдбиваються витрати Пiдприємства,
пов'язанi з реалiзацiєю готової продукцiї. Їхнiй розмiр у 2015 роцi склав 255,0
тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати у 2015 роцi на Пiдприємствi становлять 613,0 тис. грн.
У статтi "Iншi операцiйнi витрати" (рядок 090) вiдображаються:
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв на суму 94,0 тис. грн.
- витрати на списання сумнiвних боргiв на суму 56,0 тис. грн.
- штрафи на суму 23,0 тис. грн.;
- iншi витрати операцiйної дiяльностi на суму 440,0 тис. грн., у тому числi:
- лiкарнянi за першi п'ять днiв непрацездатностi - 43,0 тис. грн.;
- єдиний соцiальний внесок на лiкарнянi, пiльговi пенсiї - 170,0 тис. грн.;
- фiнансова безповоротна допомога - 123,0 тис. грн.;
- утримання собак для охорони -41,0 тис. грн.;
- iншi виплати працiвникам -32,0 тис. грн.;
- iншi (матерiали невиробничого призначення, ПДВ до матерiалiв, витрати на
вiдрядження та iн.) - 31,0 тис. грн.
Розмiр прибутку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 2190) було визначено як рiзниця
мiж сумою валового прибутку й iншого операцiйного прибутку й адмiнiстративними,
збутовими та iншими операцiйними витратами i складає 9887,0 тис. грн.
У статтi "Iншi фiнансовi доходи" (рядок 2220) вiдображається сума доходiв вiд
фiнансової дiяльностi Пiдприємства у виглядi доходу вiд вiдсоткiв, отриманих вiд
iнвестицiй на суму 17238,0 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток (рядок 2300) на Пiдприємствi склали 4652,0 тис. грн.
Таким чином, у 2015 роцi Пiдприємством був отриманий чистий прибуток у сумi
22473,0 тис. грн.
Чистий прибуток на одну просту акцiю складає 2,53 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 18504,0
тис. грн., у тому числi:
- готiвка- 4,0 тис. грн.
- грошовi кошти на поточному рахунку в банку - 18500,0 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 2015 р. вiдбулося збiльшення коштiв Товариства на 12175,0 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 4851,0 тис. грн. (зменшення).
Iншi витрачання в результатi операцiйної дiяльностi становлять 543,0 тис.грн., в
тому числi:
- благодiйна фiнансова допомога неприбутковим органiзацiям -123 тис. грн.;
- витрачання на оплату коштiв профспiлцi - 135,0 тис. грн.;
- витрачання на сплату послуг банкiв - 114,0 тис. грн.;
- розрахунки з пiдзвiтними особами та iншi.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав 17026,0 тис. грн.
(надходження), у тому числi:
- сумма надходження коштiв вiд отриманих вiдсоткiв склала 17238,0 тис. грн.
- сумма витрачання коштiв на придбання необоротних активiв склала 212,0 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 31.12.2015 р. складає 2219,0 тис. грн.
Розмiр статутного фонду на рахунку 40 "Статутний капiтал", у Головнiй книзi й у
рядку 1400 форми № 1, складає 2219,0 тис. грн., що вiдповiдає установчим
документам. Привiлейованих акцiй i акцiй на пред'явника не випускалося.
Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. на Пiдприємствi немає.
Вилученого капiталу станом на 31.12.2015 р. на Пiдприємствi немає.
Товариство не має iншого додаткового капiталу.
Вiдповiдно до Закону "Про акцiонернi 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 31.12.2015 р. складає 555,0 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 219983,0 тис.
грн.
Примiтка 15. Показники фiнансового стану
Найменування показнику Формула розрахунку
Нормативне значення
На 01.01.15
На 31.12.15
Аналiз лiквiдностi пiдприємства
Коефiцiєнт покриття
ф.1 р. 1195/ ф.1р.1695 > 1
98,55 64,55
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
ф.1 (р. 1195 - р. 1101 -р. 1102 -р. 1103-р. 1110) / ф.1 р. 1695 0,6 - 0,8
56,29
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
ф.1 (р. 1160 + р. 1166 +р.1167) / ф.1 р. 1695 0,25-0,5
79,22 50,16
Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)
ф.1 ( р. 1195 - р. 1695)
>0 збiльшення
196187,0
217301
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)
ф.1 р. 1495 / ф.1 р. 1900
> 0,5 0,98 0,98
Коефiцiєнт фiнансування
ф.1 ( р. 1595 + р.1695) / ф.1 р. 1495
<1 зменшення
0,01 0,01
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами
ф.1 (р. 1195-р. 1695) /ф.1 р. 1695 >0,1 97,55 97,55
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
ф.1 (р. 1195-р. 1695) /ф.1 р.1495 >0 збiльшення
0,97 0,97
Аналiз рентабельностi пiдприємства
Коефiцiєнт рентабельностi активiв
ф.2р.2350 або р.2355/ф.1(р.1300(гр.3)+р.1300(гр.4))/2 >0 збiльшення
0,12
Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
ф.2р.2350 або р.2355/ф.1(р.1495(гр.3)+р1495(гр.4))/2 >0 збiльшення
0,12
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi
ф.2р.2350 або р.2355/ ф.2 р. 2000 >0 збiльшення
0,44 0,29
Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї
ф. 2р.2190(або р. 2195) +2180-2120 / ф.2 (р. 2050+2130+2150)>0 збiльшення
0,14
Аналiз дiлової активностi пiдприємства
Коефiцiєнт оборотностi активiв
ф.2р. 2000/ф.1(р. 1300 (гр. 3) +р. 1300 (гр.4)) /2
збiльшення 0,28 0,36
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
ф.2 р.2000/ф1(сум.(р.1610/р.1690)гр.3+ сум.(р.1610/р.1690)гр.4)/2збiльшення
28,77

91,36

0,10
0,11

0,03

14,72

Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi
ф.2 р. 2000/ф.1(сум.(р.1130/р.1155)гр.3+ сум.(р.1130/р.1155)гр.4)/2
збiльшення
3,22 4,77
Строк погашення дебiторської заборгованостi (днiв)
Тривалiсть перiоду/коефiцiєнт оборот. дебiтор. заборгованостi
зменшення
113,35
76,52
Строк погашення кредиторської заборгованостi (днiв)
Тривалiсть перiоду/коеф-т оборотностi кредиторської заборгованостi зменшення 24,80
12,69
Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв
ф.2 р.2050/ф.1(сум.(р.1101/р.1103)гр.3+ сум.(р.1101/р.1103)гр. 4)/2
збiльшення
3,02 2,28
Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача)
ф.2 р. 2000 / ф.1(р. 1011 (гр. 3)+р. 1011 (гр. 4)) / 2
збiльшення 4,67 6,68
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу
ф.2 р. 2000 / ф.1(1495 (гр. 3)+р. 1495 (гр. 4)) / 2 збiльшення 0,28 0,37
Аналiз майнового стану пiдприємства
Коефiцiєнт зносу основних засобiв ф.1 р. 1012 / ф.1р.1011 зменшення
0,49 0,55
Коефiцiєнт оновлення основних засобiв
ф.5 р. 260 (гр. 5)/ ф.1р.1011 (гр.4 )
збiльшення 0,05 0,02
Коефiцiєнт вибуття основних засобiв
ф.5 р. 260 (гр. 8 ) / ф.1р.1011 (гр.3 ) повинен бути менше, нiж коефiцiєнт
оновлення основних засобiв
0,03 0,00
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 64,55, 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 56,29, 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 50,16, 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 31.12.2015 р. чистий оборотний
капiтал складає 217301,00 грн.
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 0,98, 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 0,01. 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 97,55, 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 0,97, що свiдчить про
те, що власний капiтал спрямований на придбання оборотних активiв.
Аналiз дiлової активностi Пiдприємства дозволяє зробити висновок про збiльшення
чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї, одночасно спостерiгається збiльшення
оборотностi кредиторської та дебiторської заборгованостi, збiльшення фондовiддачi
та коефiцiєнту оборотностi власного капiталу, тобто на Пiдприємствi
спостерiгається збiльшення деяких показникiв та фiнансовий стан залишається
стабiльним. Проведений аналiз показує, що Пiдприємство в аналiзованому перiодi:
"
Пiдприємство мало достатньо високолiквiдних коштiв для погашення своїх
короткострокових зобов'язань.
"
Приток фiнансових ресурсiв здiйснювався через власнi кошти.
"
Фiнансова стiйкiсть Пiдприємства протягом перiоду, що аналiзується
залишалася на високому рiвнi.

Директор

Полосухiн В.I.

Головний бухгалтер

Чупринiна Я.Г.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "АПОГЕЙ"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03141, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 17, кв. 30

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

№ 1272
26.01.2001

24065168

№ 317
П
№ 000317
30.11.2015
до 24.09.2020

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ" станом на
31.12.2015 р.
1.
Адресат.
Аудиторський звіт призначається для керівництва ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси"
(надалі - Товариство).
2. Вступний параграф.
2.1. 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 складено відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про
акціонерні товариства" та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
видання 2014 року (далі МСА) міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням аудиторської палати України № 320/1 від
29.12.2015 р., зокрема МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової
звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора",
МСА 710 "Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна фінансова
звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд
законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550
"Пов'язані сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів".
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на
01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не
протирічать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, складається на
основі даних бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності, ведення й
складання яких здійснюється у відповідності з системою регулювання бухгалтерського
обліку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових
коригувань, перегрупувань, необхідних для відображення фінансового положення та
результатів у відповідності з вимогами МСФЗ.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" № 996-XIV від 16.07.99 р. підприємство самостійно визначає облікову
політику.
Облікова політика на ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" в цілому відповідає Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99
р. № 996-ХІV, МСФЗ, іншим нормативним актам.
Під час аудиту було перевірено повний комплект річної фінансової звітності:
"
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року, Форма №1
"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Форма №
2.
"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік, Форма № 3.
"
Звіт про власний капітал за 2015 рік, Форма № 4.
"
Примітки до фінансової звітності, в яких викладено стислий опис облікової
політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності за 2015 рік.
"
Головну книгу за 2015 рік.
"
Журнали - ордера за 2015 рік.
"
Відомості аналітичного обліку за 2015 рік.
"
Первинні документи за 2015 рік (вибірково).
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.
2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності
згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. 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
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.
2.4. Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї 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 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 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 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 фінансової
звітності Товариства станом на 31.12.2015 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.
Нами були виконані процедури, які включають розгляд і порівняння 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 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 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 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.
2.5. Думка аудитора
2.5.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки, фактом
неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов'язань, слід врахувати
можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки
аудитора.
Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином на підставі МСА
705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".
2.5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Завод "Часівоярські автобуси", яка включає звіт про фінансовий стан
компанії станом на 31.12.2015 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.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання
iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Міжнародними стандартами фінансової
звітності, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi
з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї,
структури та змiсту фiнансової звiтностi.
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", фінансова звітність відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного
товариства "Завод "Часiвоярськi автобуси" станом на 31.12.2015 року та його
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV
із змінами і доповненнями та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України.
Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок. В ході перевірки
Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності
Товариства.
Аудитор вважає за доцільне надати: умовно-позитивний висновок.
2.6. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ.
2.6.1. 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 31.12.2015 р. складає
222757,0 тис. грн. Статутний капітал складає 2219,0 тис. грн. Неоплаченого
капіталу немає. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд
статутного капiталу.
На нашу думку:
Акціонерне товариство в усіх суттєвих аспектах станом на 31.12.2015 року виконало
вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
2.6.2 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.
2.6.3. 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 2015 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 31.12.2014 р. складає 204205,0 тис. грн.
Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 20420,5
тис. грн.
На нашу думку:
Товариство в 2015 р. немало виконання значних правочинів.
2.6.4 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.
2.6.5 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 бізнес-ризики, 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.
2.7. Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування Аудитора (з установчих документів)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АПОГЕЙ".
Код ЄДРПОУ 24065168

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
№ 1272 від 26.01.2001 р. Продовжено Рішенням АПУ від 24.09.2015 р. № 315/3 до
24.09.2020р.
Серія, номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, виданого Комісією
Серія П № 000317 від 30.11.2015 р.
Строк дії Свідоцтва з 30.11.2015 по 24.09.2020
Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку та
серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою
України
Переверзєва Тетяна Вікторівна, Серія А № 000553, виданий 30.11.1995 р. Рішенням
АПУ від 25.09.2014 р. № 300/2, продовжено до 30.11.2019 р.
Місцезнаходження 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 30, кв. 17.
2.8. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Згідно договору № 7 від 31.12.2015 р., укладеному між Незалежним Аудитором ТОВ
"Аудиторська фірма "АПОГЕЙ" і ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" проводилася
аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 р. за
результатами операцій за період із 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. Аудиторська
перевірка проводилася з 04.01.2016 р по 01.04.2016 р.
Директор
ТОВ "Аудиторська фірма "Апогей"
Переверзєва Т.В.
-сертифікат аудитора серії А, № 000553, рішення АПУ № 82 від 24.09.1999р.
Продовження терміну дії до 30 листопада 2019 р.-рішення АПУ № 300\2 від 25.09.14р.

