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

      
     Титульний аркуш 
 
 
              26.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 4 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Директор       Старинко Андрiй Стефанович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ 
ПАРК" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 05538721 

4. Місцезнаходження 
емітента 09100 Київська область  м.Бiла Церква вул.Сухоярська, 18 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 0456365412 0456365412 

6. Адреса електронної 
пошти mvshulzenko@vestacorp.com.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

26.04.2019 
Протокол Наглядової ради №4 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює 
оприлюднення 
регульованої інформації від 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



імені учасника фондового 
ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку www.bc-avtopark.org.ua  

26.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента. X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство.  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента. X 
8. Штрафні санкції емітента. X 
9. Опис бізнесу. X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 
2) інформація про посадових осіб емітента; X 
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 
в разі їх звільнення; X 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 
2) інформація про розвиток емітента; X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 
інформація про наглядову раду; X 
інформація про виконавчий орган; X 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;  



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 
повноваження посадових осіб емітента. X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

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 емітента;  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 
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;  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація вчинення значних правочинів.  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. 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.  

38. 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. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї у зв'язку з тим, що Товариство не участвує в iнших юридичних особах. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї  - 
корпоративний секретар не обирался та не призначался. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, 
що згiдно чинного законодавства товариство не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що фiлii та iнши структурнi пiдроздiли на Товариствi 
вiдсутнi. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена до 
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що посадовi особи емiтента не володiють акцiями цього Товариства. 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 
разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емiтента нi є його акцiонером 
(учасником) на кiнець звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного року, 
при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї у 
зв'язку з тим, що у звiтному роцi змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї у зв'язку з тим, що у звiтному роцi  змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна 
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у звiтному роцi змiни осiб, якi 
є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна 
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що 
Товариство не випускало облiгацiї. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї 
у зв'язку з тим, що Товариство не випускало iншi цiннi папери крiм акцiй . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку 
з тим, що Товариство не випускало похiднi цiннi папери  . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї у зв'язку з тим, що боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду  власних акцiй Товариство не придбавало. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду  емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва не було та звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, у зв'язку з тим, що Товариство не випускало iншi  цiннi 
паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, що у 
власностi працiвникiв емiтента акцiї Товариства вiдсутнi 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних 
паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 
вiдчуження таких цiнних паперiв не має. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi вiдсутнi 
будь якi обмеження щодо голосуючих акцiй та права  голосу не передавались до iншої особи . Протягом звiтного 
року, при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав 
участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв дивiденди не 
нараховувались та не виплачувались. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї у 
зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що у звiтньому роцi рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось 
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з 
тим, що у звiтньому роцi рiшення про вчинення значних правочинiв не приймалось. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї  у зв'язку з тим, що у звiтньому роцi рiшення про  вчинення правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть не приймалось. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що 
у звiтньому роцi рiшення про  вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалось, та 
iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї у 
зв'язку з тим, що  Товариство не  випусколо боргових цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що  про укладання 
зазначених договорiв Товариству невiдомо . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з тим, що договори та/або 
правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом у звiтному роцi 
вiдсутнi. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "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 пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 



пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01 №759319 

3. Дата проведення державної реєстрації  17.11.1995 

4. Територія (область)  Київська область 

5. Статутний капітал (грн.)  9534048.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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) 170 

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

49.31  ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО 
СПОЛУЧЕННЯ 

 45.20  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 45.32  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ 

  
10. Банки, що обслуговують емітента 

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

 АТ "ОТП Банк" 

2) МФО банку  300528 

3) Поточний рахунок  26004455046178 

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

 не має 

5) МФО банку    

6) Поточний рахунок    
 



11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 

Дата закінчення 
дії ліцензії 

(дозволу ) (за 
наявності ) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 
небезпечних вантажiв автомобiльним 

транспортом                                                                                                                  
АГ 590078            17.05.2011 Головна Державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi                                                                                                                                                                          

Опис Дозволений вид робiт - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами. 
Необмежений термiн дії ліцензії 

 



16. Судові справи емітента 
N 

з/п 
Номер 
справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 357/7632/18 Білоцерківський 
міськрайонний суд 

ПАТ "Білоцерківський 
автобусний парк" 

Ковальчук Олег 
Анатолійович - 

Стягнення упущеної 
вигоди внаслідок 

простою автобуса після 
ДТП за виною 

Ковальчука О.А. 

В задоволенні позовних 
вимог відмовлено 

Примітки  

 



17. Штрафні санкції емітента 

N 
з/п 

Номер та дата рішення, 
яким накладено 

штрафну санкцію 
Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 №0040915001 
02.04.2018 ГУ ДФС у Київській області 

Штрафні санкції за несвоєчасне подання 
податкової звітності з екологічного податку в 

сумі 170,00 грн. 

Сплачено 10.04.2018р. за платіжним 
дорученням №ВАР800 

Примітки  

2 №7/10-36-50-02 
25.05.2018 ГУ ДФС у Київській області Штрафні санкції за несвоєчасне подання 

форми 1 ДФ за 3 квартал 2017р. 
Сплачено 05.06.2018р. за платіжним 

дорученнім №ВАР1229 

Примітки  

3 №0082425001 
02.08.2018 ГУ ДФС у Київській області Штрафні санкції за затримку реєстрації 

податкових накладних 
Сплачено 10.08.2018р. за платіжним 

дорученням №ВАР1759 

Примітки  

4 №0149215005 
16.10.2018 ГУ ДФС у Київській області Штрафні санкції за несвоєчасне подання звіту 

про суми податкових пільг 
Сплачено 23.10.2018р. за платіжним 

дорученням №ВАР1975 

Примітки  

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Для забезпечення Статутної дiяльностi товариства в своєму складi має: а) 
структурнi пiдроздiли: автобусну колону (24 власних автобусів сiмейства ЗАЗ, БАЗ, 
РУТА та 138 залучених автобусiв (рiзних марок i модифiкацiй) у СПД; -комплекс з 
надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування транспортних засобiв. 
Виробнича база товариства розмiщена на територiї площею 5,0 га. Дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв товариство немає. б) вiддiли: - охорони працi та 
безпеки руху; -технiчно-виробничий; -бухгалтерського облiку i звiту; -технiчного 
контролю та вимiрювальна лабораторiя; -ремонтна майстерня та автомобiльна колона.  
Пiдприємство немає філій, дочiрнихпiдприємств, представництв та інших 
видокремлених структурних підрозділів. 
Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не 
відбувалось. Товариство не планує змiнюватиорганiзацiйну структуру. 
 
 
 
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 
 
Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 170 ;  
середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 
сумiсництвом (осiб)- 11, та за договорами підряда- --; 
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого 
часу(дня,тижня)(осiб)- 16; 
фонд оплати працi - 7 776 тис.грн. 
Фонд оплати працi в звiтному перiодi збільшився на 239 тис. грн., що складає 3,17% 
вiдносно попереднього року. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться 
переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим 
актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi 
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в 
пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 
 
 
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 
 
Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй. 
 
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 
 
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня 
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 



Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і 
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із 
застосуванням обліку за датою розрахунку. Вартість товарно-матеріальних запасів 
оцінюється як найменше з ціни придбання (собівартості) і чистої вартості 
реалізації. Чиста ціна продажи- це розрахункова ціна можливого продажу в процесі 
звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і витрат на 
продаж. Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках. 
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за вийнятком 
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або 
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с 
бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати 
на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість 
оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного 
відсотка. Короткострокова дебіторська заборгованість без оголошеної ставки 
відсотка оцінюється по сумі первинного рахунки-фактури, якщо вплив нарахування 
відсотка не буде значним. Первісно кредити банків визнаються за справедливою 
вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У 
подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за 
методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями 
та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії 
запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. Підприємство визнає 
матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх 
у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 
Амортизація основних засобів підприємства нараховується прямолінійним методом з 
використанням таких щорічних норм:  будівлі 8% машини та обладнання 40% 
транспортні засоби 40% меблі 24% інші 60% Амортизацію активу починають, коли він 
стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, 
яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для 
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. До інвестиційної 
нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, 
утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні 
послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. 
Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної 
плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для 
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості 
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. 
Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на 
операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої 
вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної 
нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи 
нараховується за прямолінійним методом. Нематеріальні активи оцінюються за 
собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких 
накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів 
здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 
20%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших 
юридичних прав, амортизуються протягом терм'іну чинності цих прав. Підприємство не 
визнає умовні зобов'язання. 
Запаси  облiковуються за собiвартiстю. Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ 
вiдповiдно до постанов державних  органiв. 
    Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi 
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової 
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта 
господарювання, необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних 
зобов'язань. 
 
 
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, які виробляє чи надає емітент, за рахунок 
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: 
основними видами послуг є перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом. 
середньореалізаційні ціни - Товариство реалізує послуги з перевезення пасажирів на 
міських маршрутах за регульованими тарифами,встановленими рішенням Виконавчого 
комітету Білоцерківської міської ради. В 2018 році тариф скадав 5 гривень. На 
приміських та міжміських маршрутах вартість послуг узгоджена з замовником 
перевезень - Київською обласною державною адміністрацією.  
сума виручки - дохід від реалізації послуг - 33 205 тис.грн. 
інформація про загальну суму експорту - інформація відсутня у зв'язку з тим що 
Товариство не займається виробництвом та експортом продукції. 
частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим 
що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції. 
перспективність виробництва окремих товарів,виконання робіт та надання послуг: 
надання послуг з оренди є перспективним на умовах фінансової спроможності 
юридичних осіб, але на цей час Товариство немає впевненної можливості прогнозувати 
свою перспективність надання послуг з оренди. 
залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.   
основні ринки збуту та основні клієнти - м. Біла Церква та райони Київської 
області.Основними клiєнтами є населення мiста та областi(м. Біла Церква та райони 
Київської областi) та гостi, що приїздять на вiдпочинок. 
 
основні ризики в діяльності емітента: Основні ризики, властиві фінансовим 
інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та 
кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із 
цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.Для діяльності Товариства, в 
основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну 
валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу 
чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або 
курсів обміну валют протягом року. Валютний ризик являє собою ризик того, що 
справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента 
коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, 
обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик Товариства 
відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на 
діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові 
кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземної 
валюті відсутні. Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок 
являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від 
фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових 
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін 
відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не 
зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є 
підтримання балансу між безперервним фінансуванням i гнучкістю у використанні умов 
кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків 
виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у залежності 
від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно 
до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок 
надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає 
кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного 
погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство 
понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання 
за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які 



потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, 
переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську 
заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти 
у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво 
здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові 
кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх 
зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з 
перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які 
бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку 
аналізується i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво 
проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на 
щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному 
конкретному випадку. Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. 
Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів 
основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння 
сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в 
економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво 
підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" 
розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження 
вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості 
судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у знижені ціни, а і в 
залучені додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення 
існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів  споживачів. 
Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та 
гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний 
моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях 
ринку або своєї стратегії розвитку. 
 
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення 
виробництва та ринків збуту: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю 
фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо 
управління  фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх 
потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві 
проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів i 
запасів матеріальних, фінансових i часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання 
договорів i контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та 
обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій i конфліктних ситуацій;  
проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових расурсiв,  
контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-
економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації 
попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, 
а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. 
Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались. 
  
канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, джерела сировини, їх 
доступність та динаміка цін - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не 
займається виробництвом та реалізацієй  продукції. 
 
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент 
- інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та 
реалізацієй  продукції. 
 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - В 
звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти . 
 
конкуренція в галузі -  конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та 
фізичні особи, які надають послуги з оренди. 
особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом, 
тому особливостей у продукції не має. Послуги яки надає Товариство не мають 
особливостей. 
перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в iснуючих умовах господарювання, 
до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi 
прогнози й детальнi плани. 
 
кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 
більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - інформація відсутня у зв'язку 



з тим що Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировину та 
матеріали.  
 
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 - інформація відсутня у зв'язку з тим що 
Товариство не здійснює свою діяльність у декількох країнах. 
 
 
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 
 
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi 
використовуються для виробничої дiяльностi.  
- Автобус РУТА 25 - 2 шт. 
- Автобус РУТА 22 - 3 шт. 
- Автобус РУТА 22 Нова - 3 шт. 
- Автобус РУТА 23 - 5 шт. 
- Автобус ЗАЗ - 8 шт. 
- Автобус Мерседес Пасажарський - 1 шт. 
 Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв.  
Були вiдчуженi активи, якiустарiли та у використаннi яких Товариство не має 
потреби .  
Товариство планує в 2019 році придбати 2 автобуса РУТА 25 загальною вартістю 2 500 
тис.грн. 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 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 
 
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92  
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у 
вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського 
облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 
"Основнi засоби".  
Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. 
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди: станом на 31.12.2018р., основні 
засоби за первинною вартістю складають 28630 тис. грн.та знаходяться у власності 
емітента.  
значні правочини емітента по основним засобам - надійшло ОС на суму 678 тис.грн., 
вибуло - на суму 589 тис.грн.   
виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у 
зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та та не використовує 
обладнання для виробництва   
Утримання активiв здiйснюється господарським способом   
місцезнаходження основних засобів:згідно реєстраційних документів за 
місцезнаходженням емітента 
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не 
спостерiгається.  
Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не 
планується 
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, 
методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у 
зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення 
або удосконалення основних засобів 
 



 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні 
та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність 
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в 
Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед 
проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: застарiла матеріальна база 
Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. 
Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від 
законодавчих та економічних обмежень. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофiнансування та 
бережливе використання оборотних коштiв. Обрана Емiтентом полiтика фiнансування 
дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, 
iнвестування є суттєвими факторами, що визначають основнi джерела фiнансування 
дiяльностi Товариства.Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi 
виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах 
можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що 
звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. 
Товариство не користується кредитами банкiв. Фiнансування капiтальних витрат 
планується за власнi кошти . Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх 
джерел фінансування. Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг та робіт, вiдмови вiд зайвих 
витрат, змiни цiнової полiтики, придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення 
довгострокових та поточних зобов'язань. 
 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) відсутні 
Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з 
тим що договора (контракти) на кінець звітного періоду виконані. 
 
 
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) 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація 
відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось. 
Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у 
зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось. 
 
 
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 
 
Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у 
формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня 
 



Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента: 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента: 
Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, 
положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для 
досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i 
ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської 
політики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання 
шахрайства, вчасне виявлення помилок,  дотримання точності i повноти 
бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовірної фiнансової iнформацiї. 
Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фінансової звітності 
Товариства здiйснює Ревізійна комісія. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається 
у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності  на пiдставi 
фактичних облiкових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних 
коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним 
харектеристикам, які виставляються застосовною концептуальною оскновою фінансового 
звітування. Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння 
ризиками емiтента", яке б узагалюнювало в собі всі заходи  контролю, які 
здійснюються в процесі господарської діяльності та  підходи управлінського 
персоналу до управління ризиками   на  Товаристві відсутнє. 
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов'язань i 
планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних 
фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових 
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної 
діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної 
діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих 
банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює 
постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх 
еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань 
та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними i 
кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в 
тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на 
кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає 
формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру 
моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші 
ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку. 
Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення i 
підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на 
капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити 
коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в 
операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. 
 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори 

Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 

Робочи органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, 
Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, 

Тимчасова лічильна комісія 

Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 

Наглядова рада Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад 
Наглядової ради складає 5 (п'ять ) особи. 

Сардарян Хачатур Суренович - Голова Наглядової ради, Сардарян Каріне Рафіківна - 
Член Наглядової ради , Акопджанян Роман Драстаматович - Член Наглядової 

ради, Шилінговська Надія Вікторівна - Член Наглядової ради, Губарєв Сергій 
Миколайович-Член Наглядової ради 

 

Виконавчий орган - Директор Виконавчий орган товариства, який здійснює керівництво 
поточною діяльністю Товариства - Директор. Директор - Старинко Андрiй Стефанович 

 



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

 
 
1) Посада Директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Старинко Андрiй Стефанович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1973 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПАТ «Бiлоцеркiвський автобусний парк» 
05538721 
начальник вiддiлу перевезень 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.07.2017 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди (заробітної плати), наданій таким особам емітентом: 42 225,45 грн., в 
натуральній формі не отримує 
Загальний стаж роботи: 26 роки 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу перевезень, директор. 
Інші посади у інших Товариствах: не займає. 
 
 
1) Посада Голова наглядової ради (представник акціонера) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сардарян Хачатур Суренович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1984 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Концерн "Веста" 
 
президент компанiї 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 12 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: операцiйний директор, заступник 
директора, голова наглядової ради 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 
1) Посада Член наглядової ради (представник акцiонера ) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Акопджанян Романа Драстаматовича 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1967 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 32 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "СК "Петроліум" 
25417282 
директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 32 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор 



Інші посади у інших Товариствах: Директор ТОВ«ТЕКА» (Ідентифікаційний код:30587315 
місцезнаходження: 65080, м.Одеса, вул.Варненська, 4б), Директор ТОВ "С.А.Р.М. Девелопмент Юкрейн" 
(Ідентифікаційний код:39788064 місцезнаходження: м.Одеса, вул.Варненська, 4б). 
 
 
1) Посада Член наглядової ради(представник акцiонера ) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Губарєва Сергiя Миколайовича 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1985 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПАТ "Платинум Банк" 
33308489 
Заступник директора департамента розвитку 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 11 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 
1) Посада Член наглядової ради(представник акцiонера ) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сардарян Карiне Рафiкiвну 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1960 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)**  
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

- 
- 
пенсіонер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: відсутній 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсiонерка. 
Інші посади у інших Товариствах:  пенсіонер 
 
 
1) Посада Член наглядової ради(представник акцiонера ) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шилiнговська Надiя Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1958 
5) Освіта** Середня спеціальна 
6) Стаж роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Сармонт Менеджмент Юкрейн" 
37872578 
Менеджер з адміністративної діяльності 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

30.04.2018 до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 40 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi, 
член наглядової ради 
Інші посади у інших Товариствах: не обіймає. 



 
 
1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Жуковський Анатолій Вікторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1957 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 43 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Сармонт Менеджмент Юкрейн" 
37872578 
генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

29.04.2016 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді голови ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи:  43роки 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник контрольно-ревізійного вiддiлу 
, голова ревізійної комісії 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 
1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Рощіна Любов Олексіївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1960 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Концерт "Веста" 
31760675 
бухгалтер по розрахункам 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

29.04.2016 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена ревізійної комісіїи винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 31 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер по розрахункам, економіст, 
член ревізійної комісії 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 
1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сардарян Рубiна Рубенiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1986 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 8 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Концерн "Веста" 
31760675 
начальник відділу ЗЕД. 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

29.04.2016 3 роки 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на 
посаді члена ревізійної комісіїи винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує   
Загальний стаж роботи: 8 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник вiддiлу, член ревізійної комісії 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 



1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шульженко Маргарита Вікторівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1967 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Мегаполіс-Рось" 
13708396 
Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

18.05.2015 безстроково 

9) Опис    Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.  
Розмір виплаченої винагороди (заробітної плати), в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам 
емітентом: 39 701,77 грн. в натуральній формі - відсутня. 
Загальний стаж роботи: 28 років 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  головний бухгалтер. 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає. 
 
 
 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

Наглядова рада, члени правлiння та Ревізійна комісія винагороди за виконання обовязкiв не отримують. Голова 
правлiння та головний бухгалтер у разi звiльнення отримають виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки 
та інший оплачуваний невідпрацьований час);  інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом 
дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу згiдно Чинного 
законодавства України. 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні. 
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність 
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які 
не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та 
кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. 
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, 
поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги 
прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В 
наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку 
планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед органiзацiй та пiдприємств, а 
також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видiв послуг вiдповiдно до 
потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналiв збуту та умов реалiзацiї. Метою  
Товариства є збільшення прибутку за рахунок  розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів 
по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями 
Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг. 
 В 2019 р. товариство планує полiпшувати роботу з клiєнтами автостанцiйних послуг, впроваджувати новi 
маркетинговi заходи, займатися основними видами діяльності. Підприємство планує розвиватися надалі в тих 
регіонах присутності, де на сьогоднішній день надає послуги з пасажирських перевезень, збільшуючи свою частку 
на ринку , також залучати до перевезень конкурентоспроможну технiку за рахунок збiльшення договорiв з 
приватними пiдприємцями та  придбання нових автобусів. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того 
ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, 
виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання 
послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить 
обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо 
полiпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх 
обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством 
курсу нема.  
З огляду на тенденцію до зростання замовних перевезень на постійній основі, компанія здійснює роботу з пошуку 
замовників і укладання договорів на нові замовлення. У 2019 році заплановано збільшення кількості замовних 
перевезень, що дозволить додатково залучити 10- 20 одиниць автотранспорту. 
 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Товариство як спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство з перевезень пасажирiв iснує з травня 1956 року, коли 
на базi Бiлоцеркiвської транспортної контори було створено вантажну колону ( нинi Бiлоцеркiвське АТП 13254) та 
автобусно-таксомоторний парк. В системi Мiнтрансу України пiдприємство функцiонувало пiд номерами як 
Бiлоцеркiвське АТП 09011, 310011 та 13206. Вiдповiдно до указу Президента України "Про заходи щодо 
забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994р. №669/94 
наказом Регiонального вддiлення Державного майна України по Київськiй областi вiд 10.11.1995р. №7-62-ВП АТП 
реорганiзовано в вiдкрите акцiонерне товариство (ВАТ) "Бiлоцеркiвський автобусний парк" шляхом акцювання - 
випуску акцiй на повну вартiсть майна. Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвський автобусний парк" 
вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" є новим найменуванням Вiдкритого 
акцiонерного товариства "Бiлоцеркiвський автобусний парк" створено вiдповiдно до Указу Президента України 
"Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 
26.11.1994 року №699/94 та є правонаступником прав та обов'язкiв Державного пiдприємства "Бiлоцеркiвське 
автотранспортне пiдприємство №13206. 
 
Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не 
відбувалося. 
Якщо аналізувати чистий дохід від основного виду діяльності-перевезення пасажирів, який у 2018 році склав 33205 
тис.грн., а у 2017 році 29068 тис.грн., зростання на 4137 тис. грн.. сталося внаслідок збільшення тарифів на послуги 
з пасажирських перевезень, при цьому в 2018 року прибуток дорівнює 1000 тис.грн., а у 2017 році збиток - 574 тис. 
грн., у  зв'язку з тим що тарифи є регульованими, що виключає можливість застосування середньо реалізаційних 
цін, а вартість паливомастильніх матеріалів, запасних частин постійно зростає. 
Якщо аналізувати доходи від інших видів послуг підприємства, які у 2018 році склали 4309 тис. грн., у 2017 році 
6706 тис.грн., зменшення на 2397 тис. грн., сталося у зв'язку з тим, що підприємство в 2018 році отримало 
безповоротної фінансової допомоги менше на 2670 тис. грн., але на 273 тис.грн. збільшило дохід від здачі 
нерухомості в оренду. 
В цілому у 2018 році на підприємстві нових видів діяльності не впроваджувалось. 
 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, 
що могло би  вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського 
персоналу щодо управління  фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенційного 
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного 
планування та створення необхідних резервів i запасів матеріальних, фінансових i часових ресурсів; кваліфіковане 
відпрацювання договорів i контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в 
умовах можливих негативних подій i конфліктних ситуацій;  проводиться аналіз ефективності надання послуг, 
мобілізація фінансових расурсiв,  контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться 
соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по 
впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію 
каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за 
роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані 
послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує  похідні фінансові інструменти в своїй 
операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, 
ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління 
кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. 
Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін 
курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які 
враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.  
Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових 
коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в 
основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. 
Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність 
Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша 
дебіторська заборгованість в іноземної валюті відсутні. 
Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість 
або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових 
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок. 
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання 
на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням i 
гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз 
строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків 
погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових 
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не 
залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення 
зобов'язань. 
Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, 
якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. 
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, 
переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. 
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які 
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені 
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та 
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. 
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними i кредитоспроможними 
клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання 
кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується 
i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу 
фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному 
конкретному випадку. 
Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів 
до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного 
падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що 
скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, 
послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження 
вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на 
підприємстві повинна бути не в лише у знижені ціни, а і в залучені додаткових ресурсів для інвестування в нові 
продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів  споживачів. 
Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної 
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до 
ринків капіталу. 
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії 
розвитку. 
Основні ризики, характерні для транспортної галузі: Ризик збільшення ймовірності виникнення автотранспортних 
пригод в наслідок  збільшення кількості автотранспортних засобів на дорогах; Ризик зростання цін на запасні 
частини, а також паливо і паливно-мастильні матеріали; Ризик зниження рентабельності послуг в наслідок 
невідповідності тарифів собівартості послуг; Ризик змін Законодавства України, щодо класу місткості, екологічних 
норм і відповідно збільшення вартості транспортних засобів; 
Ризик невиходу транспорту на лінію в зимовий період в зв'язку з погіршенням погодно-кліматичних умов, як 
наслідок зниження дохідної частини; Зміни в політиці державного регулювання щодо отримання дотацій на 
перевезення пільгових категорій пасажирів; Державне регулювання тарифів на проїзд в міському та приміському 



транспорті; Недостатня кількість рухомого складу для якісного забезпечення послуг; Ризик втрати позицiй на 
ринку внаслiдок пiдвищення рiвня конкуренції. 
 Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: 
впровадження та контроль ефективностi профiлактичних заходiв з безпеки руху (iнструктажi водiїв, передрейсовi 
технiчнi обслуговування та огляди автотранспортних засобiв, медичне обслуговування водiїв, взаємодiя та 
соцiальна робота з учасниками дорожнього руху з метою пропагування дотримання правил дорожнього руху); 
пiдвищення рiвня обслуговування клiєнтiв та конкурентоздатностi послуг Товариства шляхом впровадження нових 
технологiй перевезень, в основному, за рахунок експлуатацiї бiльш сучасних транспортних засобiв. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Проте в своїй діяльності Товариство 
дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин основні принципи корпоративного управління. 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 30.04.2018 
Кворум зборів 99.995 

Опис Перелiк питань порядку денного: 
1.  Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень.  
2.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, у тому числi затвердження порядку 
та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  
3.  Розгляд звiту Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 р.,  
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 
4.  Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 р. 
5.  Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 2017 р., прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
6.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. та рiчних результатiв дiяльностi Товариства. 
Прийняття рiшення щодо погашення (розподiлу) збиткiв Товариства за 2017 р.  
7.  Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. 
8.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
9.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
 
Загальнi збори Товариства скликанi згiдно рiшення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок 
денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та 
доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi 
вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-7, 9 було 
прийняте рiшення "ЗА". По питанню порядку денного №8 було прийняте рiшення: Наглядова рада 
Товариства обрана у складi: Сардарян Хачатур Суренович, Сардарян Карiне Рафiковна, Акопджанян 
Роман Драстаматович, Шилiнговська Надiя Вiкторiвна, Губарєв Сергiй Миколайович.. 
 

 
 
 



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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   
Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше   
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше   
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Позачергові збори на протязі останніх 3 років не скликались 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити) Позачергові збори на протязі останніх 3 років не скликались 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Збори 
проведені 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачергові збори на протязі останніх 3 років не скликались 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 5 
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
З питань аудиту   X 
З питань призначень                       X 
З винагород   X 
Інші (запишіть)                                        Комітети не створені 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
Комітети не створені 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
Комітети не створені 
Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
Так* Ні* 

Сардарян Хачатур Суренович  Голова Наглядової ради   X 
Сардарян Каріне Рафіківна Член Наглядової ради  X 

Акопджанян Роман Драстаматович Член Наглядової ради  X 
Шилінговська Надія Вікторівна Член Наглядової ради  X 
Губарєв Сергій Миколайович Член Наглядової ради  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 Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                           X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена    X 

Інше (запишіть)                                                                            
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
ТАК, протягом звітного року було проведено 3 засідань Наглядової ради.  були ухвалені рішення, що пов'язані: зі 
скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів,  з  прийняттям рішень щодо  затвердження звітів 
правління про результати фінансово -господарської діяльності за 2017 рік, з надання згоди на продаж 
транспортного засобу. 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                       
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Директор - Старинко Андрiй Стефанович 

Товариства є одноосібним виконавчим 
органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. 
Директор, з метою реалізації порядку 

прийняття рішень особою, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого 
органу, одноосібно, на свій розсуд та під 

власну відповідальність ухвалює всі 
рішення щодо питань, які складають його 

компетенцію, встановлену цим Статутом та 
чинним законодавством, шляхом вчинення 

відповідних дій, надання розпоряджень, 
складання наказів тощо. Директор 

Товариства підзвітний Загальним зборам і 
Наглядовій раді Товариства та організовує 

виконання їх рішень. 
До компетенції Директора належать всі 

питання діяльності Товариства, крім тих, 
що віднесені до виключної компетенції 

Загальних зборів та Наглядової ради 
Товариства, зокрема: розробка та подання 

на затвердження Наглядової ради проектів: 
довгострокових планів (програм) діяльності 

Товариства; програм фінансово-
господарської діяльності Товариства та 

бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, 
місяць тощо; інших документів, пов'язаних 

з плануванням діяльності Товариства та 
забезпечення їх реалізації; розробка та 

затвердженні поточних фінансово-
господарських планів і оперативних 

завдань Товариства та забезпечення їх 
реалізації; затвердження та реалізація 

планів власної роботи;  організація ведення 
бухгалтерського, податкового та інших 

видів обліку та звітності Товариства, 
складання та надання на затвердження 
Наглядовій раді квартальних та річних 

звітів Товариства до їх подання на розгляд 
Загальним зборам та/або оприлюднення; 

затвердження Правил внутрішнього 
трудового розпорядку Товариства, інших 
нормативних документів Товариства, що 

регулюють його виробничу, комерційну та 
соціальну діяльність; прийняття рішень про 
вчинення Товариством правочинів у межах, 

встановлених чинним законодавством та 
цим Статутом, а також забезпечення усіх 
умов, необхідних для дотримання вимог 

законодавства та внутрішніх нормативних 
документів Товариства при прийнятті 

Загальними зборами та/або Наглядовою 
радою рішень про вчинення Товариством 

значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю;  розробка та 

затвердження організаційної структури, 
штатного розкладу Товариства, посадових 
інструкцій та посадових окладів (у межах 
затверджених бюджетів Товариства) його 
працівників (окрім працівників, розмір та 

умови винагороди яких визначаються 
Загальними зборами або Наглядовою радою 
Товариства); підбір працівників Товариства 

та укладення з ними трудових договорів 
(окрім працівників, підписання трудових 



договорів з якими чинним законодавством 
та цим Статутом здійснюють інші особи); 

укладення (у порядку та межах, визначених 
чинним законодавством, цим Статутом та 

іншими внутрішніми нормативними 
документами Товариства) договорів 

Товариства та організація їх виконання; 
укладення та виконання колективного 
договору Товариства; представлення 

інтересів Товариства у судових органах та 
органах державної влади та управління; 
подання від імені Товариства позовів, 

скарг, заяв, клопотань тощо; визначення за 
погодженням з Наглядовою радою переліку 

інформації, що належить до категорії 
відкритої та/або конфіденційної, порядку та 

способів надання її акціонерам та іншим 
особам; забезпечення проведення 

аудиторської та спеціальних перевірок 
діяльності Товариства у випадках та 

порядку, визначених чинним 
законодавством та цим Статутом; 
виконання інших повноважень, що 

передбачені чинним законодавством, цим 
Статутом та іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства. 
Виконуючи власні повноваження, Директор 

має право: скликати наради за участі 
визначених ним працівників Товариства, 

визначати їх порядок денний та головувати 
на них; розподіляти обов'язки між 

працівниками Товариства відповідно до 
штатного розкладу; в межах власної 

компетенції видавати накази та 
розпорядження, обов'язкові для виконання 

всіма працівниками Товариства; 
підписувати колективний договір, зміни та 

доповнення до нього; без довіреності 
представляти інтереси Товариства та 
вчиняти від його імені юридичні дії в 
межах власної компетенції; видавати 

довіреності на здійснення повноважень, що 
складають компетенцію Директора, 

визначену чинним законодавством та цим 
Статутом; розпоряджатися коштами та 

майном Товариства в межах, визначених 
цим Статутом, рішеннями Загальних зборів 
та Наглядової ради; відкривати рахунки у 

банківських установах; підписувати 
довіреності, договори та інші документи від 

імені Товариства, рішення про укладення 
(видачу) яких прийнято уповноваженим 

органом Товариства в межах його 
компетенції відповідно до положень цього 
Статуту; наймати та звільняти працівників 

Товариства, вживати до них заходи 
заохочення та накладати стягнення 

відповідно до чинного законодавства 
України, Статуту та внутрішніх документів 
Товариства; здійснювати інші функції, які 

необхідні для забезпечення нормальної 
роботи Товариства, згідно з чинним 

законодавством та внутрішніми 
документами Товариства. 

 

Опис 

Виконавчий орган товариства, який 
здійснює керівництво поточною діяльністю 

Товариства - Директор. 
Інформація про проведенні засідання не 



надається у зв'язку з тим що виконавчий 
орган не колегіальний.  

Загальний опис прийнятих на них рішень:  
інформація не надається у зв'язку з тим що 

виконавчий орган не колегіальний. 
Порядок прийняття рішень: не надається у 

зв'язку з тим що виконавчий орган не 
колегіальний. 

 
 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, 
функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею 
рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, 
структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи 
інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і 
безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного 
з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні 
повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому 
комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності 
проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання 
наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну 
пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" не здійснювало 
публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до 
пункту 13 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VІІІ до 31.12.2018, а саме Статут та 
внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства. 
 
Інформація про діяльність виконавчого органу ( що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого 
органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки 
виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, 
включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: 
діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та 
ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є 
обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну 
пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" не здійснювало 
публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до 
пункту 13 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VІІІ до 31.12.2018, а саме Статут та 
внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства. 
 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури 
контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах 
можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської 
політики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне 
виявлення помилок,  дотримання точності i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовірної 
фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фінансової звітності Товариства 
здiйснює Ревізійна комісія. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів 
фінансової звітності  на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних 
коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним харектеристикам, які виставляються 
застосовною концептуальною оскновою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрiшнього 
контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагалюнювало в собі всі заходи  контролю, які здійснюються в 
процесі господарської діяльності та  підходи управлінського персоналу до управління ризиками   на  Товаристві 
відсутнє. 
Рішення керівників стосуються певних проблем організації, і її добробуту в цілому. На підприємстві 
розробляються конкретні критерії та цілі, чітко формулюється постановка завдань. Підрозділи залишаються 
частиною цілого організму компанії, і в той же час вони визначають свою стратегію (на основі стратегії, 
розробленої головною компанією для корпорації в цілому), несуть відповідальність за прибутковість і за 
результати своєї діяльності. Основою для прийняття управлінського рішення є інформація. Прийняття рішень 
здійснюється окремими особами, які несуть повну відповідальність за їх реалізацію. Потоки рішень утворюються 
зверху ієрархії і рухаються вниз. Така система передбачає індивідуальну відповідальність і контроль. Потреба в 
прийнятті рішень визначається наявністю проблем у виробничій і комерційній діяльності підприємства.  
Процес прийняття управлінських рішень включає наступні етапи: 
1) аналіз варіантів, проблем; 
2) оцінка досягнень і втрат по кожному варіанту, проблеми; 
3) оцінка фактичних результатів здійснюваних рішень. 
Встановлені цілі, визначені ресурси і сплановані дії, взаємопов'язані і взаємозалежні, повинні бути узгоджені між 
собою в якісних характеристиках і чітко визначені і збалансовані в кількісних показниках. Ухваленню будь-якого 
управлінського рішення передує економічний аналіз, спрямований на вивчення варіантів. Критерієм прийняття 
рішення є вибір найбільш економічного варіанта 



Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії 
розвитку. 
 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
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?  4  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 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 ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   
Положення про наглядову раду                            X   
Положення про виконавчий орган     X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   
Положення про акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                          



 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
cторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 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 незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                          X 
Інше (зазначити)                                          
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   
За дорученням загальних зборів                            X 
За дорученням наглядової ради                             X 
За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 



Інше (запишіть)                                          
 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 Публiчне акцiонерне товариство "ПIВНIЧТРАНС" 05523553 98.94 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
  

 
Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Директор, Ревізійна комісія, Головний бухгалтер. У звітному році не 
відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації 
за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися. 
- До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени 
Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена 
Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами (оголошення протоколу про підсумки 
голосування), якщо Загальними зборами не прийнято іншого рішення.  Голова наглядової ради Товариства 
обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю 
голосів від кількісного складу наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися головою Наглядової ради 
неодноразово. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради 
обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Також до складу 
Наглядової ради Товариства можуть обиратись незалежні директори. Члени Наглядової ради Товариства 
обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних зборів Товариства. У 
разі, якщо річні збори Товариства не були проведені у встановлений чинним законодавством строк, або не були 
прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 пункту 7.4 Статуту, повноваження членів чинної Наглядової 
ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. З членами Наглядової ради 
Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), основні умови яких затверджуються 
Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх 
підписує Директор Товариства або інша особа, визначена Загальними зборами. У разі укладення з членом 
наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним. 
Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: 1) прийняття 
відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; 2) без ухвалення будь-яких 
рішень Загальними зборами, у разі настання певних обставин, а саме: а) за його власним бажанням за умови 
письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; б) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової 
ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову 
непрацездатність протягом  90 днів поспіль); в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена 
Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова 
заборона обіймати певні посади);  г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим; д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради, який є представником акціонера. 
Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений 
таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - 
представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на 
заміну відкликаного, в об'ємі, передбаченому чинним законодавством, для  зазначення у бюлетені для 
кумулятивного голосування, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір 
пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить, підписи акціонерів фізичних осіб та/або підпис 
керівника та відбиток печатки акціонерів - юридичних осіб.  Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - 
представника акціонера здійснюється таким акціонером (групою акціонерів) у письмовій формі шляхом 
направлення його рекомендованим листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Товариства. У 
разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради 
припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством такого 
письмового повідомлення. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті 
протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Якщо кількість членів Наглядової ради, 
повноваження яких дійсні, становитиме менше трьох осіб, Наглядова рада не може приймати інших рішень, крім 
рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У цьому 
випадку скликання позачергових Загальних зборів здійснюється Товариством протягом трьох місяців. 
- Обрання та відкликання Директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної 
компетенції Наглядової ради Товариства та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, 
Статутом та Положенням про Директора Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо 
недоцільності затвердження окремого положення про Директора Товариства. 
Директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних результатів голосування на засіданні 
Наглядової ради Товариства. 
Наглядова рада має право у будь-який час, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом), на своєму 
засіданні прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади Директора та призначити виконуючого 
обов'язки Директора Товариства. 
- Ревізійна комісіяобирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів. Обрання Ревізійної комісії 
здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим 
Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Голова ревізійної комісії обирається членами 
Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Строк 
повноважень Ревізійної комісії складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними 
зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються 



до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної 
комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких 
підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами 
Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 1) за власним бажанням з письмовим 
повідомленням за 2 тижні; 2) набрання законної сили вироком суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні 
посади); 3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, 
тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль); 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, 
безвісно відсутнім, померлим. 
З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, 
основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного 
договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії 
Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим 
чином. 
- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Директора Товариства. 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
- Голова та Члени Наглядової Ради є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах 
компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого 
органу. 
Повноваження Наглядової ради: вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та 
інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 
прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального 
акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій 
акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього 
Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про створення, реорганізацію та 
ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) 
призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, прийняття 
рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; прийняття рішень про вчинення Товариством 
правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, 
необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними 
зборами акціонерів рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на 
вчинення значного правочину; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних 
зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених 
Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання 
пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; ухвалення рішення щодо 
реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно 
до вимог законодавства та цього статуту;  прийняття рішень про обрання та припинення повноважень 
Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє 
затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача 
майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним 
законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства; 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження 
всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійної комісії; 
визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації 
особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять 
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної 
інформації, з урахуванням положень цього Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією 
інформаційної політики Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг 
акціонерів; вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:а) підготовка та 
затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових 
Загальних зборів);б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів, Директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати 
складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань 
про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від 
володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового 
колективу Товариства; будь-яких інших осіб; є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних 
зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і 
тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; з) формування тимчасової лічильної комісії Загальних 
зборів.; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; 
підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, 
висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання 
на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або 
перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 
перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі 
поділу та виділу); ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та 
здійснення контролю за їх реалізацією; обрання та відкликання Директора Товариства, через обрання та 
відкликання повноважень Директора Товариства; попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з 
Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; надання дозволу Директору  на видачу 
Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; надання Директору Товариства дозволів на відчуження та 
(або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб;  
надання Директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному 
фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких 
юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з 
володінням, користуванням та розпорядженням майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, 



міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на 
строк вище одного року); прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення 
повноважень та призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства;  інші питання, віднесені до виключної 
компетенції Наглядової ради чинним законодавством України 
Голова Наглядової ради Товариства: планує та організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової 
ради та головує на них; головує на Загальних зборах (якщо Наглядовою радою не прийнято рішення щодо обрання 
іншої особи головою Загальних зборів); пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного 
секретаря; підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором Товариства,  а також 
трудовий/цивільно-правовий договір з членом ревізійної комісії та трудовий/цивільно-правовий договір щодо 
виконання повноважень Корпоративного секретаря; виконує інші повноваження, передбачені чинним 
законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. 
- Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною 
діяльністю. Директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення 
щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену Статутом та чинним законодавством, шляхом 
вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо.   
До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної 
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: розробка та подання на затвердження 
Наглядової ради проектів: довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; програм фінансово-
господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; інших документів, 
пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка та затвердженні поточних 
фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження та 
реалізація планів власної роботи;  організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та 
звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів 
Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; затвердження Правил внутрішнього 
трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, 
комерційну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, 
встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для 
дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними 
зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю;  розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових 
інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім 
працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою 
Товариства); підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, 
підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); 
укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та 
виконання колективного договору Товариства; представлення інтересів Товариства у судових органах та органах 
державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення за 
погодженням з Наглядовою радою переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, 
порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних 
перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 
виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми 
нормативними документами Товариства. 
Виконуючи власні повноваження, Директор має право: скликати наради за участі визначених ним працівників 
Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між працівниками 
Товариства відповідно до штатного розкладу; в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення 
до нього; без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної 
компетенції; видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену 
чинним законодавством та цим Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених 
цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати рахунки у банківських установах; 
підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких 
прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 
наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення 
відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснювати інші 
функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та 
внутрішніми документами Товариства. 
Виконуючий обов'язки Директора, призначений згідно з п. п. 31 пункту 7.22 та пунктом 7.33.1 має ті ж самі 
повноваження що й Директор Товариства відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства. 
- Ревізійна комісія в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здiйснює контроль 
фiнансово -господарчої дiяльностi Товариства.  
Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься 
інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) 
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; спеціальну перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на 
момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. 



Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація 
роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення 
планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та 
органа (акціонера), що був ініціатором перевірки. 
Ревізійна комісія Товариства має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; брати 
участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради ,на яких розглядаються її звіти та висновки; 
отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; афілійованих 
осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або посадових осіб 
Товариства; на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; здійснювати 
перевірки без попереднього повідомлення про це Директора та інших посадових осіб Товариства; входити до будь-
яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Директором Товариства; доповідати про хід перевірок 
безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства; користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в 
межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою; отримувати інформацію від державних органів, 
акціонерів Товариства та третіх осіб; здійснювати аудіо та відеозапис власних дій. 
- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: - дiяти 
вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними 
пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; - в межах своєї компетенцiї 
пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а 
також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення 
керiвника пiдприємства; - вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, 
пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до 
матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення 
працiвникiв, що вiдзначилися; - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi 
недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахiвцiв 
iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - залучати фахiвцiв усiх 
структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; - вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших 
керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. 
 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 
У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нами був перевірений "Звіт 
про корпоративне управління"  ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК "  за 2018 рік.  
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо  не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, 
що ПАТ " БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК "  не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-
9, частини 3 статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
     Також, нами була перевірена достовірність інформації,  яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 
статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Публiчне акцiонерне товариство 
"ПIВНIЧТРАНС" 05523553 65025 Одеська область  м.Одеса 21 км 

Старокiївської дороги 37732169 98.940578545441 37732169 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Усього 37732169 98.940578545441 37732169 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 38136192 9534048 

Кожною простою акцією Товариства 
її власнику - акціонеру надається 

однакова сукупність прав, 
включаючи права на: 

участь в управлінні Товариством 
(особисто або через представника), у 
тому числі участь у загальних зборах 
Товариства у порядку визначеному 

Законом; отримання дивідендів; 
отримання у разі ліквідації 

Товариства частини його майна або 
вартості частини майна Товариства; 

отримання інформації про 
господарську діяльність Товариства 
та доступ до документів Товариства 
у порядку встановленому Законом, 

статутом Товариства та внутрішніми 
положеннями Товариства; 

переважне придбання у процесі 
емісії Товариством простих акцій 

пропорційно частці належних 
акціонеру простих акцій у загальній 

кількості простих акцій (крім 
випадку прийняття загальними 

зборами рішення про 
невикористання такого права); 
порядок реалізації відповідного 

права визначається за-конодавством 
та відповідними рішеннями 

Загальних зборів Товариства щодо 
емісії акцій; інші права, передбачені 

Чинним законодавством. 
Акціонери Товариства зобов'язані: 

Публічної пропозиції не надавалось, 
допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового 
реєстру не здійснювалось 



дотримуватися статуту, інших 
внутрішніх документів Товариства; 

виконувати рішення загальних 
зборів, інших органів Товариства; не 

розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну  
інформацію про діяльність 

Товариства; акціонери можуть також 
мати інші обов'язки, встановлені 

Чинним законодавством. 

Примітки  

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.08.2010 288/10/1/10 

Територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

в м.Києвi та 
Київськiй обл. 

UA4000125769 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 38136192 9534048.00 100.000000000

000 

Опис 

Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не 
виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. 
Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту 
включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. 
мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо -  інформація відсутня у зв'язку з тим що в звiтному роцi Товариство цiннi 
папери не випускало, рiшення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось. 

 



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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 19765.000 14773.000 0.000 0.000 19765.000 14773.000 

- будівлі та споруди 15850.000 12143.000 0.000 0.000 15850.000 12143.000 

- машини та обладнання 11.000 2.000 0.000 0.000 11.000 2.000 

- транспортні засоби 3882.000 2608.000 0.000 0.000 3882.000 2608.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 22.000 20.000 0.000 0.000 22.000 20.000 

2. Невиробничого призначення 8011.000 10657.000 0.000 0.000 8011.000 10657.000 

- 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 8011.000 10657.000 0.000 0.000 8011.000 10657.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 27776.000 25430.000 0.000 0.000 27776.000 25430.000 
 
Пояснення :  Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): 
будвлі і споруди - 20 років, машини та  обладнання - 5 років, транспортні  засоби 
- 5 років, меблі та приладдя - 4 роки,   офісне обладнання - 2-5 років, 
використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення 
виробничої дiяльностi Товариства  
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 28630 тис.грн., 
ступiнь їх зносу - 48,4%, ступiнь їх використання в середньому 45%,сума 
нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. - 13857 тис.грн.  
Зміни у вартості основних засобів зумовлені іх надходженням та вибуттям протягом  
2018 року (надійшло основних засобів на суму 678 тис.грн., вибуло - на суму 589 
тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 24942 23970 

Статутний капітал (тис.грн.) 9534 9534 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 9534 9534 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(24942.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(9534.000 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 та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 97.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 2438.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 2535.00 Х Х 
Опис  
 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Портфельний iнвестор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

13892951 

Місцезнаходження 65005 Одеська область  м.Одеса вул.Михайлiвська, 44 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №263490 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

12.10.2013 

Міжміський код та телефон 048 7190513 
Факс 048 7190513 
Вид діяльності Депозитарна дiяльность зберiгача цiнних паперiв 
Опис Депозитарна установа виконує наступнi функцiї: - депозитарний облiк 

цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень 
на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на 
рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй 
емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання послуг емiтенту на 
пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а 
також надання додаткових послуг емiтенту, серед iншого, при проведеннi 
загальних зборiв (чергових або позачергових) 

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛЕС" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30217808 

Місцезнаходження 09100 Одеська область  м.Київ вул. Туровська 18/20 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ №584198 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державний комiтет з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

23.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 502-24-42, (048) 734-60-84 
Факс м 
Вид діяльності Страховi послуги емiтенту 
Опис Надає страхові послуги  на підставі укладеного договору. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 



Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" 

за ЄДРПОУ 05538721 

Територія  КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3210300000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ 
ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ 

за КВЕД 49.31 

Середня кількість працівників  170   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 09100 Київська область  м.Бiла Церква вул.Сухоярська, 18, 
т.0456365412 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 6 5 

первісна вартість 1001 11 11 
накопичена амортизація 1002 5 6 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 19765 14773 
первісна вартість 1011 31492 28630 
знос 1012 11727 13857 
Інвестиційна нерухомість 1015 8011 10657 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 8519 11469 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 508 812 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 27782 25435 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 160 131 

Виробничі запаси 1101 160 131 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 80 186 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 736 1446 

з бюджетом 1135 2 19 
у тому числі з податку на прибуток 1136 2 2 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- 7 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 61 235 
Готівка 1166 2 1 
Рахунки в банках 1167 59 134 
Витрати майбутніх періодів 1170 169 16 
Інші оборотні активи 1190 -- 2 
Усього за розділом II 1195 1208 2042 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 28990 27477 
  



Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 9534 9534 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14436 15408 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 23970 24942 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 2224 833 
розрахунками з бюджетом 1620 60 97 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 38 48 
розрахунками з оплати праці 1630 324 403 
Поточні забезпечення 1660 218 253 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 2156 901 
Усього за розділом IІІ 1695 5020 2535 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 28990 27477 
 
 
  
 
 
Директор ________________ Старинко Андрiй Стефанович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шульженко Маргарита Вікторівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" 

за ЄДРПОУ 05538721 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 33205 29068 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (32905) (30487) 

Валовий:   
     прибуток  2090 300 -- 

     збиток  2095 (--) (1419) 
Інші операційні доходи  2120 3870 6547 
Адміністративні витрати  2130 (1762) (3125) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (1462) (2736) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 946 -- 

     збиток   2195 (--) (733) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 439 159 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (385) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 1000 -- 

збиток 2295 (--) (574) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 1000 -- 

     збиток  2355 (--) (574) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1000 -574 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 20608 21289 
Витрати на оплату праці 2505 7776 7536 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1481 1515 
Амортизація 2515 2640 2783 
Інші операційні витрати 2520 3624 3225 
Разом 2550 36129 36348 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 38136192 38136192 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 38136192 38136192 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.02622180 (  0.01505130) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 0.02622180 (  0.01505130) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Директор ________________ Старинко Андрiй Стефанович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шульженко Маргарита Вікторівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" 

за ЄДРПОУ 05538721 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 37725 33103 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 44 22 
Надходження від повернення авансів 3020 11 131 
Інші надходження 3095 1368 5864 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (26311) (25441) 

Праці 3105 (6002) (5732) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1613) (1608) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2888) (2333) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1022) (531) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1866) (1802) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (6) (19) 
Інші витрачання 3190 (2154) (4050) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 174 -63 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 174 -63 
Залишок коштів на початок року 3405 61 124 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 235 61 
 
  
 
 



Директор ________________ Старинко Андрiй Стефанович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шульженко Маргарита Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" 

за ЄДРПОУ 05538721 

 
Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 9534 -- -- -- 14436 -- -- 23970 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -28 -- -- -28 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 9534 -- -- -- 14408 -- -- 23942 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 1000 -- -- 1000 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 1000 -- -- 1000 
Залишок на кінець року 4300 9534 -- -- -- 15408 -- -- 24942 
 
  
 
 
Директор ________________ Старинко Андрiй Стефанович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шульженко Маргарита Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



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

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку  i затвердження фiнансової 
звiтностi  
Керiвництво ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" 
(далi - Товариство) вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно 
вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 
2018 року, сукупнi прибутки та збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в 
капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).  
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть 
за: 
o Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; 
o Застосування об'рунтованих оцiнок i допущень; 
o Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до 
фiнансової звiтностi; 
o Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство 
продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, 
коли таке допущення неправомiрне. 
 
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: 
o Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної 
системи внутрiшнього контролю у Товариствi; 
o Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент 
пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення 
Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 
o Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв 
Товариства; 
o Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. 
Директор                                     А.С. 
Старинко                                                                                     
Головний бухгалтер        М.В. Шульженко 
Звiт про прибутки та збитки  
та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 
 Примiтка Рiк, що закiнчився                31 грудня 
  2018 2017 
1 2 3 4 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.1 33 205
 29 068 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.2 (32 905)
 (30 487) 
Iншi операцiйнi доходи 5.3 3 870 6 547 
Адмiнiстративнi витрати 5.4 (1 762) (3 125) 
Iншi операцiйнi витрати 5.3 (1 462) (2 736) 
Iншi доходи 5.3 439 159 
Iншi витрати 5.3 (385) --- 
Прибуток до оподаткування  1000 (574) 
Витрати з податку на прибуток 5.5 - - 
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК  1000 (574) 
Iншi сукупнi прибутки  - - 
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК  1000 (574) 
 
Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018 року 
 
 Примiтка 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
1 2 3 4 
АКТИВИ    
Непоточнi активи    
Нематерiальнi активи 5.8 5 6 
Основнi засоби 5.6 14 773 19 765 
Iнвестицiйна нерухомiсть 5.7 10 657 8 011 
Поточнi активи    
Запаси 5.9 131 160 
Торговельна дебiторська заборгованiсть  5.10 186 80 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 5.10 1 465 738 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5.10 7 - 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5.11 235 61 
Витрати майбутнiх перiодiв (страховка)  16 169 



Iншi оборотнi активи  2 -- 
ВСЬОГО АКТИВИ  27477 28 990 
Власний капiтал    
Статутний капiтал 5.13 9 534  9 534 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 5.13 15 408 14 436 
Всього власний капiтал  24 942 23 970 
Поточнi зобов`язання та забезпечення    
Торговельна кредиторська заборгованiсть  5.12 833 2 224 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками 5.12 548 422 
Поточнi забезпечення 5.12 253 218 
Iншi поточнi зобов'язання  5.12 901 2 156 
Всього зобов'язання  2 535 5 020 
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  27 477 28 990 
Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року (примiтка 9.1) 
 Статутний капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподi 
ленi прибутки Всього  
власний капiтал 
1 2 3 4 5 6 
Залишок на 31 грудня 2016 року 9 534   15 030 24 564 
Чистий прибуток 2017 року    (594) (594) 
Використання прибутку      
Усього змiни в капiталi    (594) (594) 
Залишок на 31 грудня 2017 року 9 534   14 436 23 970 
Чистий прибуток 2018 року    1000 1000 
Використання прибутку  - -  - - 
Коригування витрат минулих перiодiв    (28) (28) 
Усього змiни в капiталi    972 972 
Залишок на 31 грудня 2018 року 9 534   15 408 24 942 
 
Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 
 
  
Прим. Рiк, що закiнчився                                         31 грудня 
  2018 2017 
1 2 3 4 
Операцiйна дiяльнiсть    
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  37 725
 33 103 
Цiльового фiнансування  44 22 
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв  - - 
Надходження вiд повернення авансiв  11 131 
Iншi надходження  1 368 5 864 
Витрачання на оплату:    
товарiв, робiт, послуг  (26 311) (25 441) 
працi  (6 002) (5 732) 
вiдрахувань на соцiальнi заходи  (1 613) (1 608) 
зобов'язань з податкiв та зборiв   (2 888) (2 333) 
авансiв  (6) (19) 
iншi витрачання  (2 154) (4 050) 
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi  174 -63 
Iнвестицiйна дiяльнiсть    
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв    
Витрачання на придбання необоротних активiв    
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi    
Фiнансова дiяльнiсть    
Отримання позики    
Погашення позики    
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi    
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод  174 -63 
Залишок коштiв на початок перiоду 5.11 61 124 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв     
Залишок коштiв на кiнець перiоду 5.11 235 61 
 
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
Публiчне Акцiонерне Товариство  "Бiлоцеркiвський автобусний парк" (далi - 
Товариство) є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства ВАТ 
"Бiлоцеркiвський автобусний парк", Свiдоцтво про держреєстрацiю: вiд 26.04.2011 р.  
 
Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та 
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi 
Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося. 



 
Зараз головний напрямок дiяльностi Товариства: 
- надання послуг з пасажирських перевезень; 
- здача власного майна в оренду. 
 
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 09109, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. 
Сухоярська, 18 
 
Загальна кiлькiсть працiвникiв Товариства становила 169 чоловiк на 31.12.2018 р. 
та 185 чоловiк на 31.12.2017 р. вiдповiдно. 
 
Наявнiсть лiцензiй : 
 
-          - Лiцензiя Головної державної iнспекцiї на автомобiльному транспортi 
(ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЯ) Мiнiстерства транспорту та зв'язку серiї АГ №590078 вiд 
18.05.2011р. на надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв 
автомобiльним транспортом, строк дiї з 18.05.2011р. (безстрокова) 
 
Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. акцiї Товариства розподiлялись 
наступним чином: 
Акцiонери Товариства 31.12.2018 31.12.2017 
 % % 
Юридична особа 1 - ПАТ "Пiвнiчтранс"  98,9406 98,9406 
406 фiзичних осiб  
 1,0594 1,0594 
   
Разом 100,0 100,0 
 
 
2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
 
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 
сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб 
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи 
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї 
чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства 
фiнансiв України. 
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата 
переходу на МСФЗ - 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у 
вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011. 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 
вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 
31 грудня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в 
фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої 
iнформацiї. 
 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами 
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не 
протирiчать вимогам МСФЗ.  
 
2.2. Застосування оновлених МСФЗ та iнтерпретацiй 
 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, 
Товариство застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi 
мають вiдношення до її операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi 
звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2018 року. Застосування доповнень та змiн до 
стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову 
полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства. 
 
Поправки до МСБО (IАS) 12  "Визнання вiдстрочених податкових активiв у вiдношеннi 
нереалiзованих збиткiв" 
 
Поправки, якi випущенi у сiчнi 2016 року, роз`яснюють що суб'єкт господарювання 
повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела 



оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити вирахування при 
вiдновленнi такої  вирахуваної тимчасової рiзницi. Крiм того поправки мiстять 
вказiвки щодо того, як суб'єкт господарювання повинен визначати майбутнiй прибуток 
до оподаткування, та перелiченi обставини, при яких прибуток до оподаткування може 
передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, яка перевищує їх балансову 
вартiсть. Суб'єкти господарювання повиннi застосовувати данi поправки 
ретроспективно. Однак при початковому застосуваннi поправок змiна власного 
капiталу на початок найбiльш раннього порiвняльного перiоду може бути визнано у 
складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або у складi iншого компонента 
власного капiталу вiдповiдно) без розподiлу змiн мiж  нерозподiленим прибутком та 
iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Суб'єкти господарювання, 
якi застосовують таке звiльнення повиннi розкрити такий факт.  
Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 
2018 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо 
суб'єкт господарювання застосує цi поправки у вiдношеннi бiльш раннього перiоду, 
вiн повинен розкрити такий факт.  
Поправки не здiйснили впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
Поправки до  МСБО (IАS) 7  "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї" 
 
Цi поправки є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї та 
потребують, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, яка дозволяє користувачам 
фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов`язаннях, зумовлених фiнансовою 
дiяльнiстю, включаючи такi змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, що 
не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок суб'єкти 
господарювання не зобов`язанi представляти порiвняльну iнформацiю за попереднi 
перiоди. Данi поправки набули чинностi для  рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 
2018 року (або пiсля цiєї дати). Допускається дострокове застосування. 
Впровадження цих змiн не привело до необхiдностi розкриття додаткової iнформацiї. 
 
"Щорiчнi удосконалення МСФО, перiод 2014 - 2016рр." 
 
У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014 
року - 2016 рр.". В тому числi Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї 
про участь в iнших органiзацiях". Це поправки в яких роз'яснюється обсяг 
iнформацiї, що розкривається згiдно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участi 
органiзацiї в дочiрнiй органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого 
пiдприємства, якi класифiкуються (або включенi в склад вибуваючої групи, яка 
класифiкується) як призначенi для продажу або припинена дiяльнiсть вiдповiдно до 
МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена 
дiяльнiсть", вступили в силу до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року 
(або пiсля цiєї дати). Ця поправка суттєво не вплинула на фiнансову звiтнiсть 
Товариства. 
 
 
 
 
Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi Товариством 
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули 
чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Керiвництво Товариства 
планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi 
перiоди.  
Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в 
даний час оцiнюються управлiнським персоналом Товариства. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
 
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 
"Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує 
разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та 
оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати, при цьому 
допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт 
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 
обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються 
перспективно, з деякими обмеженими винятками. Товариство планує розпочати 
застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi. Передбачається 
незначний вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. 
 
Основнi особливостi (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 



Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi 
активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, 
якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за 
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 
Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що 
використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того 
факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та 
процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, 
вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає 
критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, 
якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i 
утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв 
вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою 
вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що 
мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та 
процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi 
фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються 
при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та 
процентiв. 
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої 
вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для 
торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої 
вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку. 
Бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань 
були перенесенi до МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що 
органiзацiя буде зобов'язана 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. 
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель 
очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить три етапний пiдхiд, в 
межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх 
початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть 
зобов'язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного ризику за 12 
мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного 
знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю - у сумi 
очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi 
суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням 
очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не 
очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi 
спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. 
Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з 
управлiнням ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової 
полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 
чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО (IAS) 39, оскiльки 
у стандартi не розглядається облiк макрохеджування. 
Наразi Товариство оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. 
Попереднi висновки щодо такого оцiнювання свiдчать про необхiднiсть впровадження 
бiльш ретельного пiдходу до визначення справедливої вартостi фiнансових активiв та 
кредитного ризику.  
 
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає 
п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. 
Згiдно стандарту виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на 
яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю. 
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ по визнанню виручки. 
Пiсля того, як Рада з МСФЗ закiнчила роботу над поправками до цього стандарту у 
квiтнi 2016 року, дату набрання чинностi цього стандарту застосовується для рiчних 
перiодiв, починаючи 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати. Стандарт буде вимагає 
повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування, 
при цьому допускається дострокове застосування.  
Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у 
випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети 
послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та 
ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi 
елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варiюється, слiд визнавати 
мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi 



у зв'язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та 
амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.  
Наразi Товариство продовжує оцiнювати вплив цього стандарту на фiнансову 
звiтнiсть. Попереднi оцiнки свiдчать про незначний характер витрат за гарантiями 
за контрактами iз клiєнтами та вiдносно невеликiй термiн надходження вигiд вiд 
контрактiв. Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхiдної 
дати набрання чинностi. Передбачається незначний вплив цього стандарту на 
фiнансову звiтнiсть.  
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах 
мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 
Поправки, якi прийнято Радою з у вереснi 2014 року, розглядають протирiччя мiж 
МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, у частинi облiку втрати контролю над дочiрньою 
органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або 
вносяться до них. Змiни роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в 
результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з 
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю 
або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або 
збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не представляють 
собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж 
органiзацiя iнвесторiв у залежнiй органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. Данi 
змiни застосовуються перспективно. Допускається дострокове застосування. 
У груднi 2015 року Рада по МСФЗ вiдклала запровадження даних поправок до 
завершення свого дослiдницького проекту за методом дольової участi. Дата набрання 
чинностi перенесена на невизначений термiн. Очiкується, що данi поправки не 
вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
МСФЗ (IFRS) 16  "Оренда"  
Стандарт був випущений у початковiй редакцiї в сiчнi 2016 року та повинен замiнити 
МСБО (IАS) 17  "Оренда", роз'яснення КРМФО (IFRIС) 4 "Визначення наявностi в 
угодах ознак оренди", роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда-стимули" та 
роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму 
оренди". МСФЗ (IFRS) 16   встановлює принципи визнання, оцiнки, представлення та 
розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендатори вiдображали всi 
договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi,аналогiчно порядку 
облiку, передбаченому МСБО (IАS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два 
звiльнення вiд визнання для орендаторiв - у вiдношеннi оренди активiв з низькою 
вартiстю (наприклад персональних комп'ютерiв)  та короткострокової оренди (тобто 
оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендатор буде 
визнавати зобов'язання у вiдношеннi орендних платежiв (тобто зобов'язання по 
орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом 
впродовж термiну оренди(тобто актив у формi права користування). Орендатори 
зобов'язанi будуть визнавати вiдсотковий дохiд iз зобов'язань по орендi окремо вiд 
витрат по амортизацiї активу у формi права користування. Орендатори також повиннi 
будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi  визначеної подiї 
(наприклад змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi 
змiни iндексу або ставки, якi використовуються для визначення таких платежiв). В 
бiльшостi випадкiв орендатор буде враховувати суми переоцiнки зобов'язань по 
орендi в якостi корегування активу в формi права користування.  
Порядок облiку для орендодавця у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 
змiнюється у порiвняння з дiючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавцi будуть 
продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж самi принципи класифiкацiї, 
що iснують в МСБО (IАS) 17, вiдокремлюючи два рiзновиди оренди: операцiйну та 
фiнансову. 
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв та орендарiв розкриття 
бiльшого обсягу iнформацiї у порiвняння МСБО (IАS) 17.  
МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинностi у вiдношеннi для рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове 
застосування, але не ранiше застосування суб'єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. 
Орендатор може застосувати цей стандарт з використанням ретроспективного пiдходу 
або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту 
передбачають окремi звiльнення. Товариство планує розпочати застосування нового 
стандарту з необхiдної дати набрання чинностi та оцiнює можливий його вплив на  
свою фiнансову звiтнiсть. 
 
Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  "Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатам на основi 
акцiй"  
Рада по МСФЗ у червнi 2016 року випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплата на 
основi акцiй", в яких розглядаються три основних аспекти:  
- вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатам на основi акцiй з 
розрахунком грошовими коштами;  



- класифiкацiя операцiй по виплатам на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-
основi для зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  
- облiк змiн умов операцiй по виплатам на основi акцiй, в результатi якого 
операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами та 
починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При 
прийняттi поправок суб'єкти господарювання не повиннi перераховувати iнформацiю за 
попереднi перiоди, однак допускається ретроспективне застосування, при умовi 
застосування поправок у вiдношеннi всiх трьох аспектiв та врахуваннi iнших 
критерiїв. Поправки вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2018 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування.  
На даний час Товариство оцiнює можливий вплив даних поправок на свою фiнансову 
звiтнiсть. Попереднє оцiнювання не виявило ознак впливу на фiнансову звiтнiсть 
Товариства. 
 
МСФЗ (IFRS) 17  "Договори страхування" 
У травнi 2017 року Рада по МСФЗ випустила у первiснiй редакцiї  цей стандарт для 
договорiв страхування, який розглядає  питання визнання та оцiнки, представлення 
фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї. Коли цей стандарт почне дiяти то вiн 
повинен замiнити МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який було випущено у 2005 
роцi. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi для  рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 
2021 року або пiсля цiєї дати.  
Попереднє оцiнювання стандарту не виявило ознак його впливу на фiнансову звiтнiсть 
Товариства. 
 
"Щорiчнi удосконалення МСФО, перiод 2014 - 2016рр." 
У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014 
року - 2016 рр.". В тому числi Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", якi скасовують дiю деяких 
короткострокових звiльнень, i поправки до МСФЗ (IАS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 
органiзацiї та спiльнi пiдприємства", в яких роз'яснюється рiшення оцiнювати 
iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу 
для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.  
Попереднє оцiнювання стандарту не виявило ознак його впливу на фiнансову звiтнiсть 
Товариства. 
 
  Також з 01 сiчня 2018 року вступлять в силу : 
- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата"; 
- Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведень до категорiї або з категорiї iнвестицiйної 
нерухомостi"; 
- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть вiдносно правил обчислення податку 
на прибуток". 
 
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 
валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає 
коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 
могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно 
до принципiв безперервностi дiяльностi. 
 
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
Ця фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Товариства 28 лютого 2019 року. У 
квiтнi 2019 року проаудована та затверджена до випуску фiнансова звiтнiсть буде 
надана Загальним зборам акцiонерiв Товариства для її затвердження з метою 
оприлюднення.          
Нi Учасники Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї 
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску (з метою оприлюднення).  
 
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний 
рiк, тобто перiод з           01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 
 
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
 
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  



Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. 
Керiвництво припускає, що балансова вартiсть всiх основних засобiв та 
нематерiальних активiв приблизно порiвняна з їх справедливою вартiстю. 
 
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 
 
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової 
звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу 
скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю 
про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не 
слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Облiкова полiтика Товариства  розроблена та затверджена керiвництвом Товариства 
вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 
помилки" та iнших чинних МСФЗ. 
 
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних 
операцiй, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.  
 
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв   
Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює 
єдиного формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi 
необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках. 
 
Перелiк, форми та назви фiнансової звiтностi Товариства застосованi вiдповiдно 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 
Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм 
фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття 
додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до 
рiчної фiнансової звiтностi.  
 
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 
Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у 
прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 
"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх 
функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну 
дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для 
прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 5.2 - 5.6 
цих Примiток. 
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 
коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається 
iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. 
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 
пiдставi облiкових записiв Товариства. 
 
3.3. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв та основних засобiв 
 
3.3.1. Основнi засоби  
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю в момент придбання з 
урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану. 
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка 
накопичена амортизацiя та будь-якi збитки вiд зменшення користностi. 
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного 
використання.  
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки 
експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв: 
Будiвлi не менше 240 мiсяцiв 
Машини та обладнання не менше 60 мiсяцiв 
Транспортнi засоби  не менше 60 мiсяцiв 
Господарський iнвентар не менше 48 мiсяцiв 
Iншi не менше 144 мiсяцiв 
 
Товариством встановлене граничне значення в розмiрi 6000,00 грн., й активи, що  
придбанi, нижче цього розмiру, не дивлячись на те, що мають характеристику 
довгострокового активу, списуються на поточнi витрати в момент їх придбання. 
У складi основних засобiв враховуються витрати на їх придбання та ремонти.  
 
3.3.2. Iнвестицiйна нерухомiсть 



До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (будiвлi, або 
частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з 
угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення 
вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:  
(а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи 
для адмiнiстративних цiлей, або  
(б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:  
(а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi 
пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю,  
(б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 
 
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної 
плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для 
адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi 
оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  
 
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнювалась за собiвартiстю з урахуванням витрат 
на здiйснення операцiї. Оцiнка пiсля визнання здiйснюються на основi моделi за 
фактичними витратами з нарахуванням амортизацiї. 
 
3.3.3. Нематерiальнi активи 
 
Лiцензоване програмне забезпечення    
Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю 
придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi програмного 
забезпечення вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом  
строку їх корисного використання 
 
3.3.4. Фiнансовi iнструменти   
Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 "Фiнансовi 
iнструменти: подання"  i 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 
коли Товариство стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового 
iнструменту. Всi угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують 
поставку активiв у строк, що встановлюється законодавством або правилами, 
прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, 
коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. 
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торговельну та iншу 
дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання,. 
Фiнансовi зобов'язання включають обумовленi договорами зобов'язання надати грошовi 
кошти або фiнансовi активи iншому Товариству,  
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що 
не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни 
їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), 
витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи 
фiнансового зобов'язання. 
Товариство класифiкує фiнансовi активi й фiнансовi зобов'язання як довгостроковi 
або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших 
факторiв, що обмежують можливостi Товариства, по реалiзацiї фiнансових активiв 
протягом 12 мiсяцiв або передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових 
зобов'язань протягом 12 мiсяцiв з дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати. 
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав 
на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли 
Товариство передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього 
фiнансового активу. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у 
банках. 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi 
вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний 
ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових 
коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж 
три мiсяцi з дати придбання. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися 
в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 



Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям 
визнання активами. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за 
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової 
адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У 
випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi 
ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється, а їх 
вартiсть зменшується шляхом нарахування резерву пiд зменшення корисностi, який 
вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 
 
Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне 
право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта 
господарювання. 
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише 
тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. 
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, 
яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових 
потокiв на дату оцiнки. 
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється 
за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.  
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, 
балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням 
рахунку резервiв. 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж 
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 
Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається 
на основi аналiзу стану дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, 
достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, 
резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для 
фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової 
оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього 
об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають 
iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, 
платоспроможнiсть боржника.  
Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв 
позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; 
негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. 
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума 
збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно 
пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то 
попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок 
коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi 
неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Дебiторська заборгованiсть може бути не скасовано призначена як така, що 
оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 
прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує 
невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають "неузгодженiстю облiку"), 
що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання 
прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. 
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, 
яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових 
потокiв на дату оцiнки. 
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на 
звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 
 
Зобов'язання.  
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз 
нижченаведених ознак: 
ў Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
ў Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям 
визнання зобов'язань.  
Вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi визначається за допомогою 
методу ефективної процентної ставки. 
 



Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси 
Усi позики та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi) спочатку вiдбиваються за 
собiвартiстю (номiнальна сума), яка береться за справедливу вартiсть отриману по 
угодi, за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з цими позиками i залученими 
ресурсами. Пiсля первинного визнання позики, отриманi пiд вiдсотки, та iншi 
залученi фiнансовi ресурси (векселi), згодом оцiнюються за вартiстю, що 
амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної 
ставки.   
Прибутки та збитки признаються в звiтi про фiнансовi результати як "фiнансовi 
доходи" або "фiнансовi витрати"  за перiод амортизацiї або при списаннi 
заборгованостей. 
Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси класифiкуються як поточнi, 
окрiм частини з них, по яких Товариство має безумовне право на врегулювання своєї 
заборгованостi впродовж бiльше 12 мiсяцiв вiд дати балансу 
 
Знецiнення фiнансових iнструментiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення 
фiнансових активiв або зобов'язань. Фiнансовий актив або зобов'язання вважаються 
знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення в 
результатi однiєї чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання  та  
здiйснили вплив, якiй пiддається надiйнiй оцiнцi.      
 
Залiк фiнансових активiв i зобов'язань 
Фiнансовий актив i фiнансове зобов'язання залiковуються i в балансi (звiтi про 
фiнансовий стан) вiдображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично 
закрiплене право здiйснити залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, 
що їх сальдує, або реалiзувати актив й виконати зобов'язання одночасно. 
 
3.3.5. Запаси 
Запаси Товариства складаються з матерiалiв та iнших запасiв.   
Матерiальнi запаси при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання. 
Матерiальнi запаси оцiнюються на дату звiтностi по найбiльш низькiй цiнi, нiж: 
цiна придбання (собiвартiсть) та їх чиста цiна реалiзацiї. 
 
При використаннi запасiв застосовуються наступний метод - собiвартостi перших за 
часом надходжень товарiв (ФIФО) .  
 
3.5. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  
 
3.5.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну 
або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше 
можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, 
котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму 
зобов'язання. 
 
3.5.2. Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як 
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 
очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як 
забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi 
права на майбутнi виплати вiдпускних. 
 
3.5.3. Пенсiйнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної 
плати працiвникiв до Пенсiйного фонду (у складi єдиного соцiального внеску). 
Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань 
заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi 
працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 
вiдповiдна заробiтна платня.  
 
3.6. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової 
звiтностi 
 
3.6.1. Доходи  
Доходи визнаються за методом нарахування. 
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, 
результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного 
з внесками учасникiв. 



Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню 
та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням 
збiльшення активiв або зменшення зобов'язань. 
При продажу необоротних активiв доходи визнаються тодi, коли всi iстотнi ризики й 
вигоди вiд володiння цими товарами переходять до Товариства (що обмовляється 
умовами договорiв, угод). 
Доходи оцiнюються на основi справедливої цiни реалiзованої необоротних активiв та 
послуг, без урахування непрямих податкiв (акциз i податок на додану вартiсть) i 
наданих пiльг i знижок. 
 
3.6.2.  Витрати 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом 
чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 
учасникам. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi 
визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi 
вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про 
фiнансовий стан. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 
виникають зобов'язання без визнання активу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 
вiдповiднi доходи. 
Витрати майбутнiх перiодiв вiдкладаються до визнання їх у складi поточних витрат 
за перiод, впродовж якого виконуються договори, до яких вони вiдносяться. 
     
3.6.3. Умовнi зобов'язання та активи. 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. 
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття 
ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не 
визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 
надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
 
3.6.4. Власний капiтал 
Статутний капiтал  представляє собою номiнальну вартiсть власних емiтованих акцiй.  
Iншi складовi капiталу включають в себе  капiтал у дооцiнках (дооцiнка основних 
засобiв), суму сформованого резервного фонду (згiдно установчих документiв 
Товариства) та суму  нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) за поточний та 
попереднiй перiоди. 
 
3.6.5. Резерви 
 
Резервний фонд 
Вiдповiдно положень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку й 
Статуту Товариство зобов'язане сформувати "Резервний фонд",  причому джерелами  
фонду можуть бути:  
- не менше 5% суми чистого прибутку, який вiддiляється до досягнення коштiв у 
фондi розмiру 15 % статутного капiталу або бiльшої частини, визначеної рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв; 
- засоби, отриманi понад номiнальної вартостi акцiй при їх випуску 
(премiальний резерв); 
- iншi джерела, що передбачаються рiшенням загальних зборiв. 
 
Засоби фонду можуть  використовуватися тiльки для покриття рiчних збиткiв i 
збиткiв попереднiх рокiв. Якщо засоби у фондi досягнуть визначеного в Статутi 
мiнiмального розмiру, засоби, що перевищують цю суму, можуть бути використанi для 
збiльшення акцiонерного капiталу. 
 
Резерв вiдпусток 
На дату кожного фiнансового звiту Товариством створюється резерв забезпечення 
витрат на оплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення витрат на оплату 
вiдпусток визначається як видобуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної 
плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної 
планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати 
працi. 
 
3.6.6. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток визначаються у вiдповiдностi з вимогами податкового 
законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного 



податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному перiодi 
нараховується з урахуванням розмiру оподаткованого прибутку, визначеного за 
правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ). 
Нарахування поточного податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображається в 
тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть. 
Вiдстроченi податки на прибуток визначаються за допомогою балансового пасивного 
методу вiдносно всiх тимчасових рiзниць на дату фiнансового звiту, якi iснують мiж 
балансовою вартiстю i податковою базою окремих активiв i пасивiв. Вiдстроченi 
податковi пасиви визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за 
винятком рiзниць, обумовлених визнанням активу або пасиву, який на дату 
господарської операцiї не вплинув на бухгалтерський i оподатковуваний прибуток 
(збиток). 
Балансова вартiсть усiх вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну 
балансову вартiсть рiчного звiту i коригується до мiри, при якiй вони ймовiрно 
проявляться знову i в якiй досить генерується оподатковуваний прибуток, або 
оподатковуванi тимчасовi рiзницi, що проявляються впродовж того ж перiоду, за 
рахунок яких вони можуть бути зарахованi або компенсованi. 
Вiдстроченi податки, пов'язанi з об'єктами, якi врахованi беспосередньо у власному 
капiталi або iншiй балансовiй позицiї, також враховуються безпосередньо у 
вiдповiдному компонентi капiталу або балансової позицiї. 
Вiдстроченi оподатковуванi активи i пасиви оцiнюються на основi податкових ставок, 
застосування яких очiкується до перiоду, впродовж якого активи будуть реалiзованi, 
а пасиви будуть врегульованi (погашенi), на основi податкових законiв, що набули 
чинностi або з великою мiрою визначенностi очiкується їх набуття чинностi. 
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi 
податковi зобов'язання не вiдображаються. Тимчасовi рiзницi по податку на прибуток 
вiдображаються тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 
 
3.6.7. Операцiйнi сегменти 
Протягом 2018 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть в одному географiчному та 
бiзнес сегментi. Товариство не застосовує i не розкриває iнформацiю вiдповiдно 
МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" оскiльки є товариством, iнструменти власного капiталу 
Товариства не обертаються на вiдкритому ринку. Також Товариство не планує випуск 
фiнансових iнструментiв на вiдкритий ринок. 
Додаток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" не готувався. 
  
3.6.8. Подiї пiсля дати балансу 
Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної 
дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної 
дати, якi потребують коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов'язанi з 
пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок 
i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї 
станом на звiтну дату. 
Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових 
наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї не 
коригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати.    
 
 
4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ 
 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi 
мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за 
iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких приймаються 
судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки 
базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, 
фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де 
такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем 
складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для 
пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
 
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування 
облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для 
прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова 
звiтнiсть: 
ў подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi 
потоки Товариства; 



ў вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише 
юридичну форму; 
ў є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
ў є повною в усiх суттєвих аспектах. 
 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть 
наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
ў вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
ў визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, 
доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення 
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну 
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з 
облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать 
вищезазначеним джерелам. 
 
4.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
 
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, 
iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх 
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного 
судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення 
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або 
кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 
 
Зменшення корисностi основних засобiв 
МСФЗ вимагають, щоб пiдприємство здiйснювало оцiнку на кiнець кожного звiтного 
перiоду, чи iснують будь-якi ознаки того, що активи втратили свою вартiсть вiд 
зменшення корисностi. У разi iснування таких ознак Товариство здiйснює оцiнку суми 
очiкуваного вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд 
зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Оцiнка факту 
наявностi ознак щодо зменшення корисностi станом на звiтну дату, включно з 
аналiзом внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, вимагає вiд керiвництва застосування 
рiзних припущень.  
 
Строки корисної експлуатацiї основних засобiв 
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв вимагає вiд 
керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з 
аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв 
керiвництво враховує способи очiкуваного використання кожного активу, його 
моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. 
Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може призвести до коригування майбутнiх норм 
амортизацiї, що облiковується перспективно. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв 
У вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси" запаси вiдображаються за меншою з двох величин: 
первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi 
реалiзацiї запасiв Товариство застосовує рiзнi професiйнi судження для визначення: 
o очiкуваної цiни продажу запасiв пiд час звичайної господарської дiяльностi, 
за вирахуванням розрахункових витрат на завершення операцiї продажу;  
та 
o рiвня подальшого використання запасiв. 
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку балансової вартостi запасiв i 
вiдображає, якщо необхiдно, списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi 
реалiзацiї. 
 
4.4. Судження визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень 
МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 
показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi 
характеристики є кiлькiсними i якiсними. 
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України 
свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищив 100%. 
Цей показник нижче за 100% i складає лише 40,3% на кiнець 2018 року. За попереднi 



роки iндекс iнфляцiї складав: за 2016 рiк - 112,4 %, за 2017 рiк - 113,7 %, за 
2018 рiк - 109,8 %. Розрахунок кумулятивного iндексу за останнi три роки за 
спрощеною формулою: (112,4/100х113,7/100х109,8/100)х100-100= 40,3% Ми очiкуємо, що 
за результатами 2019 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України 
прогнозує рiвень iнфляцiї на 2019 рiк - 6,3 %, на 2020 рiк - 5,0%. Мiжнародний 
валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2019 рiк у розмiрi 8%. Тобто 
у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде 
перевищувати 100%. 
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що 
економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме: 
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає 
перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно 
стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно 
iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi; 
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення 
розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй 
iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень 
населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса 
населення витрачає ранiше заощадженi кошти; 
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто 
через попит та пропозицiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. 
Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах; 
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання 
на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi 
компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки 
платежу, навiть якщо цей строк є коротким. 
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає 
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з 
цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства. 
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло 
висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан 
економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом Товариства було 
прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2018 року норми МСБО 29 i не 
здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi. 
Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2019 та 
наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська 
гривня. 
Такими чином, управлiнський персонал вважає, що МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в 
умовах гiперiнфляцiї" до фiнансової звiтностi ПАТ "Вiтамiни" не застосовується. 
 
4.5. Судження щодо порогу суттєвостi для окремих об'єктiв облiку 
Порiг суттєвостi визначається Товариством з метою об'рунтованого розмежування 
облiкової та iншої iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на 
рiшення користувачiв фiнансової звiтностi.  
 
 
 
Об'єкти облiку; Порiг суттєвостi, %; Базовий показник для визначення порогу 
суттєвостi 
Окремi об'єкти облiку активiв, зобов'язань i власного капiталу; 5%; Пiдсумок 
вiдповiдно всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу 
Окремi об'єкти доходiв i витрат; 10%; Чистий прибуток/збиток на звiтну дату 
Переоцiнка або зменшення корисностi об'єктiв облiку; 10%; Вiдхилення залишкової, 
балансової, первiсної, номiнальної вартостi об'єктiв облiку вiд їх справедливої 
вартостi 
Визначення подiбних активiв; 2%; Чистий прибуток/збиток на звiтну дату 
 
Товариство не повинне в пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi надавати 
iнформацiю, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана iнформацiя є несуттєвою (нижча 
за наведений порiг суттєвостi). 
 
 
 
5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ 
 
 
5.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 
 
   
 2018 рiк 2017 рiк 
Дохiд вiд реалiзацiї послуг  33 205 29 068 



в т.ч. пов'язаним особам  -- 2 
Всього доходи вiд реалiзацiї 33 205 29 068 
в т.ч. пов'язаним особам -- 2 
 
5.2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ   
 2018 рiк 2017 рiк 
Собiвартiсть реалiзацiї послуг 32 905 30 487 
в т.ч. пов'язаним особам  -- -- 
Всього 32 905 30 487 
в т.ч. пов'язаним особам --  -- 
 
5.3. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ, IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 
 
   
Iншi доходи 2018 рiк 2017 рiк 
Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв 405 159 
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 1 412 1 012 
в т.ч. пов'язаним особам   
Цiльовi надходження 9 4 
Дохiд вiд безповоротної фiнансової допомоги 2 449 5 119 
Дохiд вiд списання безнадiйної кретитор. заборгованостi -- 352 
Дохiд вiд реалiзацiї металобрухту -- 13 
Дохiд вiд страхових вiдшкодувань 34 14 
Iншi доходи -- 33 
 
Всього 4 309 6 706 
в т.ч. пов'язаним особам   
Iншi витрати 2018 рiк 2017 рiк 
Витрати на оплату пiльгових пенсiй та виплати за  
рiшенням суду 
 257 113 
Собiвартiсть реалiзованих запасiв -- 899 
Членськi внески  12 12 
Амортизацiя 813 819 
Податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм 
податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої 
собiвартостi продукцiї, робiт, послуг) 339 349 
Визнаннi штрафи 3 11 
Витрати на утримання основних засобiв (ремонт, опалення, освiтлення, 
водопостачання, водовiдведення, охорона) 
 -- 480 
Iншi операцiйнi витрати  3 40 
Перерахунок частки ПДВ 35 -- 
Списання необоротних активiв 385 13 
Всього 1 847 2 736 
 
5.4. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 
   
 2018 рiк 2017 рiк 
Витрати на персонал 750 772 
 
Витрати на охорону   121 
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 258 286 
Матерiали (квитки, шляховi листи, бланки) 36 65 
IТ- послуги 7 30 
Вiдрядження 12 11 
Послуги зв'язку 19 4 
Плата за РКО 29 29 
Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання 
 -- 581 
Юридичнi послуги 129 129 
Профвнески, оплати судових позовних заяв -- 32 
Консультацiйнi послуги  80 -- 
Податки 134 103 
Страхування, перiодичнi видання 204 101 
Послуги по обслуговуванню оргтехнiки 12 28 
Збори акцiонерiв, послуги депозитарiю, розмiщення iнформацiї 70 142 
Списання ГСМ -- 125 
Послуги автостанцiй -- 497 
Iншi 22 69  
Всього адмiнiстративних витрат 1 762 3 125 



 
 
 
 
5.5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 
 
 
                               31.12.2018             31.12.2017 
Прибуток до оподаткування                  1 000 294      (573 617) 
Сума вiд`ємного значення об'єкту оподаткування 
минулих  податкових звiтних рокiв                                             (1 
339 772)  (974 743)                              
Вплив податкових рiзниць згiдно декларацiї з податку  
на прибуток пiдприємства  181 661     208 588 
Всього прибуток до оподаткування                                         (157 817)   
(1 339 772) 
Податкова ставка   18%    18% 
Податок за встановленою податковою ставкою    0    0 
Витрати з податку на прибуток     -     - 
 
На кiнець звiтного перiоду вiдстроченi податки вiд тимчасових рiзниць вiдсутнi. 
 
5.6. ОСНОВНI ЗАСОБИ  
  
 Земля Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби
 Господарський iнвентар Iншi МНМА  
Всього 
Первiсна вартiсть:  
На 31.12.2016  23 736 137 8 117 11 274 9 32 284 
Прибуття    589   25 614 
Вибуття  1 165  241    1 406 
На 31.12.2017  22 571 137 8 465 11 274 34 31 492 
Прибуття   45 678 69   792 
Вибуття  2 951  589  114  3654 
На 31.12.2018  19 620 182 8 554 80 160 34 28 630 
 
Накопичена амортизацiя: 
На 31.12.2016  5 923 121 3 142 8 246 9 9 449 
Нарахування за 2017 рiк  798 5 1 682 1 8 25 2 519 
Вибуття    241    241 
На 31.12.2017  
 6 721 126 4 583 9 254 34 11 727 
Нарахування за 2018 рiк  756 5 1 568 1 4 -- 2 334 
Вибуття   -49 205 -70 118  204 
На 31.12.2018  
 7 477 180 5 946 80 140 34 13 857 
 
Чиста балансова вартiсть: 
На 31.12.2017  15 850 11 3 882 2 20 - 19 765 
На 31.12.2018  12 143 2 2 608 -- 20 - 14 773 
 
 
 
 
 
 
5.7. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 
 
 2018 2017 
Будiвля (нежитлове примiщення - частина адмiнiстративної будiвлi, склад) 10 
657 8 011 
 
 
5.8. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 
 
 Програмне забезпечення  Всього 
Первiсна вартiсть:     
На 31.12.2016 11  11 
Прибуття    



Вибуття    - 
На 31.12.2017 11 - 11 
Прибуття  -  
Вибуття    - 
На 31.12.2018 11 - 11 
Накопичена амортизацiя:    
На 31.12.2016 3  3 
Нарахування за 2017рiк 2  2 
Вибуття    
На 31.12.2017 5 - 5 
Нарахування за 2018рiк 1 - 1 
Вибуття    
На 31.12.2018 6 - 6 
Чиста балансова вартiсть:     
На 31.12.2017 6 - 6 
На 31.12.2018 5 - 5 
           
5.9. ЗАПАСИ 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Виробничi запаси (за iсторичною собiвартiстю) 131 160 
Всього запаси 131 160 
 
5.10. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Торговельна дебiторська заборгованiсть * 186 80 
Аванси виданi 1 446 736 
Розрахунки з бюджетом 19 2 
Чиста вартiсть торговельної дебiторської  заборгованостi 1 651 818 
 
* В тому числi контрагенти-боржники:        2018 2017 
ТОВ  "Iнтеграл Експрес" 13 4 
ТОВ "Лаян Вiннер" -- 10 
ТОВ "Вудмайстер" 62 26 
ФОП Тарасенко В.А. 20 7 
ТОВ "Веста Транс" 10 10 
ТОВ "Контракт 61" 4 -- 
ТОВ "С.А.Р.М." 715 715 
ПАТ "Київоблгаз збут" 31 17 
ПАТ "Київобленерго" 29  
ТОВ "Ставищенське АТП-13246" 20 -- 
ПАТ "Київпассервiс" 10 -- 
ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" 671 -- 
ТОВ "Позитив" 5 -- 
Iншi (менше 1%) 42 27 
Всього 1 632 816 
 
  
 Аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення представлено наступним 
чином: 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
До 30 днiв 203 97 
 
31 - 91 днiв 733 6 
91 - 180 днiв   
180 - 365 днiв  715 
Бiльше 365 днiв 715  
Всього 1 651 818 
 
5.11. ГРОШОВI КОШТИ  
 31.12.2018   31.12.2017 
 в тис. грн.  в тис. грн. 
Готiвковi кошти в касi 1  5 
Поточнi банкiвськi рахунки в укр. грн. 134  59 
Грошовi кошти в дорозi  100  - 
Всього грошових коштiв: 235  61 
 
Найменування банкiвських установ: 31.12.2018 31.12. 2017 
АППБ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ  -- 12 
ПАТ "Приват Банк" 55 47 



ПАТ "ОТП Банк" 79  
Всього 134 59 
 
Грошовi кошти  Товариства  не обмеженi у використанi. 
Сума  залишкiв на рахунках пiдтверджена виписками банкiв станом на останнiй 
операцiйний день банку у 2018 роцi. 
Всi грошовi кошти Товариства знаходяться в банкiвських установах з кредитним 
рейтингом iнвестицiйного рiвня. 
 
5.12. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 31.12.2018   31.12.2017 
 в тис. грн.  в тис. грн. 
    
Торговельна кредиторська заборгованiсть * 833  2 224 
Заборгованiсть перед бюджетом 97  60 
Заборгованiсть по зарплатi 403  324 
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 48  38 
Поточна кредиторська заборгованiсть  
за одержаними авансами   
   
 
Поточнi забезпечення  
в т.ч.  
- нарахований резерв вiдпусток  253 
 
253  218 
 
218 
Iнша поточна заборгованiсть: 
в т.ч.   
заборгованiсть перед звiтними особами 
поворотна фiнансова допомога 
КАСКО 
по договору переводу боргу 
  901 
 
--                               
715 
  2 156 
 
94 
1 823 
101 
- 
Всього iнших зобов'язань  2 535  5 020 
 
* Торговельна кредиторська заборгованiсть перед постачальниками:  
 
в т.ч. за Контрагентами: 2018 2017 
ТОВ "Євро Пауер" 204 413 
ПАТ Одесавтотранс"  -- 704 
ПАТ "Пiвнiчтранс" 147 655 
ПП "ТД Везувiй Iнвестмент 2010" 182 -- 
ПП "Кобальт Плюс" 48 -- 
ТОВ "ТПК "Омега Автопоставка" 30  
Iншi (менше 1%) 222 452 
Всього 833 2 224 
 
5.13. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 
 
Нижче наведена таблиця з кiлькiстю випущених й повнiстю сплачених простих акцiй 
станом на 31.12.2018 та 31.12.2017 в загальнiй сумi 9 534 тис. грн.: 
 
 31.12.2018   31.12.2017 
 шт.  шт. 
На початок року 38 136 192  38 136 192 
Випуск простих акцiй -  - 
    
На кiнець року 38 136 192        38 136 192 
 



Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос. Дивiденди в 2018 та 2017 
роках не оголошувались i не виплачувались. 
 
5.14. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 
 
Звiт грошових коштiв за 2018 рiк складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух 
грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв 
на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не 
операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. 
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, 
витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату 
податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати. 
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому 
числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, 
iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та 
дивiденди. 
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в 
результатi   отримання та погашення позик. 
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є 
позитивне значення грошових коштiв в сумi - 174 тис. грн. 
 
 
5.15. ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI 
 
Товариство складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у 
власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1.   Звiт про власний капiтал за 2018 р. 
включає таку iнформацiю: 
- загальний сукупний прибуток / збиток за поточний перiод; 
- змiни власного капталу в результатi отриманого прибутку (збитку), та списання 
дооцiнки лiквiдованих та реалiзованих основних засобiв. 
 
До статей власного капiталу в балансi Товариства входять: 
 
 
 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Статутний капiтал 9 534 9 534 
Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки 15 408 14 436 
Всього власний капiтал 24 942 23 970 
 
Змiни по статтi "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)" на загальну суму 972 
тис. грн. вiдбулись в наслiдок: 
- отриманого за результатами 2018 року доходу в сумi 1000 тис. грн.(позитивне 
значення) 
- списання витрат 2017 року в сумi 28 тис. грн. (вiд'ємне значення). 
 
 
6. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 
6.1. Судовi позови 
 
Проти Товариства клiєнтами не подано жодних судових позовiв. 
 
Товариство є позивачем: 
№ Опис судових справ  № справи Прогнозне рiшення за позовом  Рiшення 
1 Бiлоцеркiвський мiськрайонний суд 
Ковальчук Олег Анатолiйович 357/7632/18 Стягнення упущеної вигоди внаслiдок 
простою автобуса пiсля ДТП за виною Ковальчука О.А. В задоволеннi позовних вимог 
вiдмовлено. 
 
6.2. Бiзнес середовище  
Всi свої операцiї Товариство здiйснює на територiї України. Як наслiдок, 
Товариство може бути пiддане ризикам, що характернi для економiчних та фiнансових 
ринкiв України, яким притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й 
податкове законодавство продовжує розвиватися, тому характеризується наявнiстю 
рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з iншими законодавчими 
та податковими бар'єрами накладає додатковi складностi на Товариства, якi 
здiйснюють дiяльнiсть в Українi.  
 



6.3. Оподаткування  
Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими змiнами 
законодавчих норм, офiцiйних роз'яснень та судових рiшень, що допускає їх 
неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. Правильнiсть нарахування 
податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом останнiх трьох рокiв. 
Останнiм часом склалась така практика, що податковi органи займають бiльш жорстку 
позицiю в частинi iнтерпретацiї та вимог дотримання податкового законодавства. 
Данi обставини можуть привести до того, що податковi ризики в України будуть 
набагато вищими, нiж в iнших країнах.  
 
Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння застосування українського 
законодавства, офiцiйних роз'яснень, вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi 
в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними органами може бути 
iншим та, у разi якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може 
значно вплинути на фiнансову звiтнiсть.    
 
6.4. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат 
економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, 
що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi 
звичайної дiяльностi Товариства. 
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, 
якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської 
заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi 
наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд 
фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та 
iнформацiї. 
 
6.5. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони  
У данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює 
органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного 
контролю. Пов'язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж 
незв'язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i 
умов мiж незв'язаними сторонами.  
 
Пов'язанi сторони включають: 
  - учасникiв (акцiонерiв); 
- провiдний керуючий персонал Товариства i близьких членiв їх сiмей. 
 
У 2018 роцi пов'язаними сторонами у вiдношеннi до ПАТ "Бiлоцеркiвський автобусний 
парк" є: 
- акцiонер - ПАТ "Пiвнiчтранс" 
 
Протягом 2017-2018 рокiв з пов'язаними сторонами здiйснювались торгiвельнi 
операцiї на постiйнiй основi.  
  
 2018 2017 
 В т.ч. операцiї з пов'язаними сторонами Всього В т.ч. операцiї з 
пов'язаними сторонами Всього 
Реалiзацiя послуг та iншi доходи, в т.ч. 
Оренда автомобiля КIА з ПАТ "Пiвнiчтранс" 
  
2 
 33 205  
2 
 29 068 
Торговельна дебiторська заборгованiсть,  
в т.ч.  
ПАТ "Пiвнiчтранс"  
 
-- 186  
 
-- 80 
Торговельна  кредиторська заборгованiсть, 
в т.ч. 
ПАТ "Пiвнiчтранс"  
 
147 833  
 
655 2 224 



Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу (директору) 52,9 7 776 52,4
 7 536 
 
Всi операцiї мiж пов'язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних 
умовах. 
 
 
7. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
 
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську 
заборгованiсть, банкiвськi кредити. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є 
залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має 
iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi. 
 
Основнi ризики включають: кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика 
управлiння ризиками включає наступне: 
 
7.1  Кредитний ризик 
Дiяльнiсть, яка веде до появи кредитного ризику i пов'язаної з ним максимальної 
схильностi кредитному ризику, включає  надання дебiторської заборгованостi 
клiєнтам. Максимальна схильнiсть кредитному ризику дорiвнює балансовiй вартостi 
вiдповiдних фiнансових активiв. 
Для нiвелювання кредитного ризику Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими 
та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на 
основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному 
монiторингу. На 31 грудня 2018р. по  укладенню керiвництва вiрогiднiсть 
невиконання  контрагентами  своїх  зобов'язань  була  низькою. 
 
7.2 Ризик лiквiдностi 
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. 
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових 
коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
 
Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства 
в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 
 
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв
 Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1 234 63 190   147  1 634 
Iнша поточна заборгованiсть   186   715  901 
Всього 1 420 63 190 862  2 535 
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв
 Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть  
1 287 655 922   2 864 
Iнша поточна заборгованiсть 232 708 1 216   2 156 
Всього 1 519 1 363    2 138  - 5 020 
 
7.3 Управлiння капiталом 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення таких цiлей, як 
збереження спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i 
надалi забезпечувало дохiд для її учасникiв та виплати iншим зацiкавленим 
сторонам; 
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щоквартальнiй основi. 
При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим 
ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу 
шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв 
та погашення iснуючих позик.  
 
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства наведенi нижче:  
            тис. грн. 
 Активи Зобов'язання Чистi активи 
(гр. 1 - гр. 2) 
2018 27 477 2 535 24 942 
2017 28 990 5 020 23 970 
 
Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2018 роцi вартiсть 
чистих активiв Товариства бiльша за розмiр Статутного капiталу.  
 



 
 
 
9.  IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.  
 
Подiї, що вiдбулися мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової 
звiтностi, не вплинули на показники фiнансової звiтностi, пiдготовленої 
Товариством станом на 31 грудня 2018 року. 
 
 
На зборах учасникiв Товариства, 26 квiтня 2019 р., будуть визначенi порядок 
розподiлу прибутку 2018 року та покриття накопичених збиткiв минулих рокiв. 
 
Генеральний директор       А.С. Старинко                                                             
 
Головний бухгалтер        М.В. Шульженко                               
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський звіт  

 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКО - 
КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 
"ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, буд. 15 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4420 

5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

227/3.1 
27.01.2011 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 
негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) відсутньо 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 471 
04.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 15.04.2019 - 25.04.2019 

11 Дата аудиторського висновку 25.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 14000.00 

13 Текст аудиторського звіту 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Адресат - Керівництву ПАТ "БАП", 
Для  надання до НКЦПФР 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
Думка із застереженням  
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК", що складається з балансу (Звіт про фінансовий 
стан) станом на 31 грудня 2018 року та відповідних звітів про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, рух грошових коштів та власний 
капітал за  рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки 
із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК" на 31.12.2018 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Основа для думки із застереженням 
Товариство не проводило аналізу на знецінення основних  засобів, як того вимагає 
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 "Зменшення корисності активів" 
(МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні кошти могли 
втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. 
Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні 
доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Наша 
думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку 
з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і 
минулого року. 
Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань станом на кінець дня 
31 грудня 2018 року, оскiльки були призначені пiсля дати її проведення  
компанією. Однак, цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комісія, якiй 
висловлено довiру, згiдно МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили 
інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, а їх 
наявність вибірково була підтверджена нами альтернативними методами, ми не 
можемо дати повної аудиторської гарантії щодо залишків по ним. 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 
аудитора за  аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Компанії згідно з  Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними 



вимогами, застосовними в Україні   до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконали інші  обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 
Ключові питання аудиту 
Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в розділі "Основа для думки 
із застереженням" відсутні інші ключові питання аудиту, про які необхідно 
повідомити в нашому звіті.  
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 
для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або 
планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Крім того, ми: 
" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 
" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 
та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує 
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити 
Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 
" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 



виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі 
стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. 
 
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги. 
     У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" нами був перевірений "Звіт про корпоративне управління"  ПАТ 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК "  за 2018 рік.  
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо  не привернуло нашої 
уваги, щоб змусило нас вважати, що ПАТ " БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК "  не 
дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті  401 
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
     Також, нами була перевірена достовірність інформації,  яка зазначена у 
пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті  401 
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 
ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ  
 
Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді 
ТОВ 
 
Код ЄДРПОУ 
 21026423 
Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 
Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року  
 
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської 
палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1 
 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 
23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року 
Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000326 дата 
видачі:  18.12.2015 року  чинне до 26.11.2020 року 
 
Контактний телефон (0482) 32-46-98, 32-46-99 
 
  ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА 
Повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
АВТОБУСНИЙ ПАРК" 
Код  ЕДРПОУ 05538721 
Місцезнаходження  09109, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СУХОЯРСЬКА, 
будинок 18 
Дата державної реєстрації  Дата державної реєстрації: 17.11.1995 
Дата запису: 21.10.2005 
Номер запису: 1 353 120 0000 001259 
Основні види діяльності Код КВЕД 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського 
та приміського сполучення (основний); 
Складений  капітал, грн.  Розмір (грн.): 9 534 048.00 
Період перевірки Товариство заключило угоду про проведення обов'язкового аудиту 
№ 471 від 04.03.2019 року та перевірялося аудиторами з 08 квітня 2019 року по 12 
квітня 2019 року. 
 
Партнером завдання з аудиту,  
результатом якого є цей звіт  
незалежного аудитора, є              ___________________                  Ольга 
Боголей   
                                                                                                                                                                 
(сертифікат аудитора серії А №007675) 
 Директор-аудитор                             ___________________             
Ольга Пархоменко  
                                                                                                                                                                
(сертифікат аудитора серії А №006098)   
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15  
12 квітня 2019  року 
 
 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Директор Старинко Андрiй Стефанович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписуює річну інформацію 
емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий 
стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства,  у рамках 
консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та 
об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом 
основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
30.04.2018 02.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

 
 


