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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонетне товариство"Автотранспортне пiдприємство 15172"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05521991

67550  Одеська область Комiнтернiвський смт Бiляри Лиманна 101

Вiдкрите акцiонерне товариство

Голова лiквiдацiйної комiсiї Жосан Павло Михайлович

26.04.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0482 59-38-41   59-34-48 д/н

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.atp15172.informs.net.ua 30.04.2012
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

26.04.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень. Цiннi папери України 28.04.2012
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента Atpbilyar@emitent.net.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається  тому, що

види дiяльностi Товариства не потребують обов'язкового отримання лiцензiї.

- Вiдомостi щодо належностi Товариства до будь-яких об'єднань не надається  тому, що Товариство не є

учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X

10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



- Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв, яким

необхiдно рейтингування.

- Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається  тому, що акцiонернi товариства iї не заповнюють. 

- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається  тому, що Товариство не є емiтентом акцiй.

- Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди  не виплачувались.

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента та про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається тому що

товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери.

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi

папери.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не

здiйснювало викуп власних акцiї.

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається тому, що похiднi цiннi папери вiдсутнi.

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство

не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв

економiчної дiяльностi.

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до

пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що

борговi цiннi папери не випускалися.

- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року не

надається тому, що таки подiї не вiдбувалися.

- Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається  тому, що Товариство не  емiтентом акцiй.

- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається

у зв'язку з її вiдсутнiстю.

-  Звiт про стан об'єктiв  нерухомостi не надається  у зв'язку   з його вiдсутнiстю.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Вiдкрите акцiонетне товариство"Автотранспортне пiдприємство 15172"

3.1.4. Область, район Одеська область Комiнтернiвський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ВАТ "АТП 15172"

3.1.3. Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 67550
3.1.6. Населений пункт смт Бiляри
3.1.7. Вулиця, будинок Лиманна 101



3.2.1. Серія і номер свідоцтва 15381200000000787
3.2.2. Дата державної реєстрації 23.11.1998

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)       201877.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Комiнтернiвський виконком

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)       201877.00



3.3.2. МФО банку 388625

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Фiлiя вiддiлення Промiнвестбанку м.Южний

3.3.5. МФО банку д/н

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

д/н
3.3.3. Поточний рахунок 26002301925535

3.3.6. Поточний рахунок д/н



3.4. Основні види діяльності

60.24.1 ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
60.24 ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України
по Одеськiй областi

20984091  65012 Одеська область д/н м.Одеса Велика Арнаутська, 15   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу-  1, в т.ч.

 якi працюють за сумiсництвом (осiб) та  чисельность працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого

часу(дня,тижня) вiдсутня.

Фонд заробiтньої плати вiдсутнiй , в зв"язку з тим, що пiдприємство  не працює в зв"язку з лiквiдацiєю.

 Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним

по-требам емiтента вiдсутня.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

КК 972142 03.07.2002 Южненським МВ УМВС України в Одеськiй областi

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

Жосан Павло Михайлович

6.1.1. Посада Голова лiквiдацiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 27

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТП-15172,директор

6.1.8. Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи

немає. Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження

та обов'язки посадової особи: Голова лiквiдацiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим

законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалiзацiї прав, повноважень та

функцiй, передбачених цiлями та предметом дiяльностi Товариства. Голова лiквiдацiйної комiсiїбез довiреностi

здiйснює дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства i виконувати

рiшення вищого органу Товариства, представляти Товариство в вiдносинах з iншими юридичними особами,

державними та iншими органами, вести переговори, укладати вiд iменi Товариства, в тому числi щодо отримання

кредиту та застави майна, , здiйснювати прийом та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, видавати накази

та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства,

здiйснювати iншi дiї по оперативному управлiнню Товариством. Розмiр виплаченої винагороди за 2010 рiк

(заробiтна плата) - немає. В тому числi у натуральнiй формi - немає. Посадова особа не обiймає посади на

iнших пiдприємствах. Має стаж керiвної роботи 27 рокiв. Займав посади iнженера, директора,начальника АТП,

голови правлiння 

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

КК 083207 27.08.1998 Южненським МВ УМВС України в Одеськiй областi

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

Жосан Олексiй Павлович

6.1.1. Посада Член лiквiдацiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1982

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Автотранс72", директор



6.1.8. Опис           Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи

немає. Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження

та обов'язки посадової особи: Член лiквiдацiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим

законодавством та Статутом здiйснює оперативне керiвництво його поточною дiяльнiстю, надає допомогу головi

лiквiдацiйної комiсiї в органiзацiї роботи Товариства. В якостi Член лiквiдацiйної комiсiї винагороди, у тому

числi у натуральнiй формi, не отримує. Посадова особа працює директором ТОВ "Автотранс72" за адресою; Одеська

обл., Комiнтернiвський р-н, смт.Новi Бiляри, вул. Лиманна, 47 Має стаж керiвної роботи 5 рокiв. Займав посаду

директора.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова лiквiдацiйної комiсiї Жосан Павло Михайлович 08.04.1999          565047  69.97416743859          565047               0               0               0КК 972142 03.07.2002

Южненським МВ
УМВС України в
Одеськiй областi

Член лiквiдацiйної комiсiї Жосан Олексiй Павлович 08.04.1999           10000   1.23837782412           10000               0               0               0КК 083207 27.08.1998
Южненським МВ
УМВС України в
Одеськiй областi

     575047          0        0        0Усього       575047  71.21254526271



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

|Жосан Павло Михайлович д/н 08.04.1999 565047 69.974167438590 565047 0 0 0
Усього 565047 69.974167438589 565047 0 0 0



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження 65044 Одеська область  м.Одеса пр. Шевченка 2
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

1463

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

АПУ

Вид діяльності аудиторські послуги
Опис проведення аудиту на підставі укладенного договору

0487-373764Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 0661-370872

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регран"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження 65078 Одеська область  м.Одеса Космонавтiв, 36
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АГ№ 399213

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Надають послуги на пiдставi укладенного договору.

0482343196Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.09.2010

Міжміський код та телефон 0482343306



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
26.06.2001 42/15/1/01 Одеське ТУ ДКЦПФР Іменні прості Документарна

Іменні
           0.25          807508       201877.00 100.000000

000000
UA4000007322

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства розмiщеннi в повному обсязi станом

на 31.12.2011 року. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом

не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному

обсязi в процесi приватизацiї. Мета додаткової емiсiї: у звiтному роцi емiсiї не було. Дострокове погашення - не вiдбувалося

Опис



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)                  180

- сертифікатів облігацій                    0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)

- у тому числі: сертифікатів акцій                  180

                   0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)                   26

- сертифікатів облігацій                    0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)

- у тому числі: сертифікатів акцій                   26

                   0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді                    0

- сертифікатів облігацій                    0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)

- у тому числі: сертифікатів акцій                    0

                   0



ОПИС БІЗНЕСУ

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

Державне пiдприємство АТП-15172 було створено 30 рокiв тому на базi окремо розташованої автоколони

АТП-15162 в смт Новi бiляри.Реконструкцiя та розширення терiторiї пiдприємства та його пiдроздiлiв

првадилась за рахунок власних коштiв.Зараз реконструкцiя тимчасово призупинена у зв"язку з фiнансовими

проблемами. ВАТ"АТП 15172" створено у 1994 роцi Наказом ФДМ України,шляхом перетворення державного

пiдприємства "АТП-15172"у вiдкрите акцiонерне товариство. Акцiонерами товариства є юридичнi та фiзичнi

особи,яки набули права власностi на акцiї ВАТ в процесi приватизацiї та на вторинному ринку цiнних

паперiв.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй немає. До складу пiдприємства входить колона вантажного

транспорту,ремонтна зона та зона технiчного обслуговування,пункт дiагностики вантажних

автомобiлiв,мийка,пункт заправки пальним та мастилами,складськi примiщення.Незакiнчене будiвницьтво

профiлакторiю по ремонту та обслуговуванню рухомого складу. На загальних зборах у звiтному роцi було

прийняте рiшення припинити Товариство шляхом лiквiдацiї, та призначена лiквiдацiйна комiсiя.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства не надходило. Керiвництвом Товариства на

загальних зборах у звiтному роцi було запропонувано припинити Товариство шляхом лiквiдацiї.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть пiдприємства вiдповiдають вимогам Закону України "Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", чинним положенням (стандартам) бухгалтерського

облiку, встановленнiй товариством облiкової полiтицi. Облiкова полiтика товариства, як сукупнiсть

принцмпiв, методiв i прцедур, що використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової

звiтностi. Обрана облiкова полiтика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського облiку i

фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй,

перiодичностi, єдиного грошового вимiрника, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат.До основних

засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких

бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), первiсна вартiсть яких бiльша за

1000,00 грн. . Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюються згiдно податкового

закодавства. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент

його зарахування на баланс, виходячи з: - термiну використання подiбних нематерiальних активiв;

Передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання( не

бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї) та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв

здiйснюються згiдно податкового закондавства; Матерiальнi активи з термiном корисного використання

(експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 1000,00 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними

активами (МНМА). Амортизацiю за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100

вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини,

палива, комплектуючих виробiв, товарiв здiйснюються залежно вiд шляхiв надходження запасiв на

пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi

безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси".

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв Застосовується

перiодична система оцiнки запасiв. При складаннi балансу здiйснювалася оцiнка запасiв та вiдображалась у

бухгалтерському облiку i звiтностi з первiсною вартiстю. Суми доходiв вiдображенi в бухгалтерському

облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом МФ



України вiд 29.11.99 р. №290. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення

(стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України вiд 31.12.99 р.

№318: Витрати майбутнiх перiодiв списуються на витрати вiдповiдно до спецiальних розрахункiв. У

Товариства не має фiнансових iнвестицiй, тому облiк фiнансових iнвестицiй не ведеться, оцiнка вартостi

фiнансових iнвестицiй не проводиться

Текст аудиторського висновку

Висновок незалежного аудитора

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)                                         щодо

фінансової звітності

відкритого акціонерного товариства                                                     "Автотранспортне

підприємство 15172"

1. Адресат: власники цінних паперів, керівництво ВАТ "АТП-15172".

2. Вступний параграф:

2.1.1. Основні відомості про емітента:

- повне найменування: відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15172" (надалі

скорочено ВАТ "АТП 15172").

- код за ЄДРПОУ: 05521991.

- місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Біляри, вул. Лиманна, 101.

- дата державної реєстрації (перереєстрації): 23 листопада 1998 року Комінтернівським виконкомом

Одеської міської № 1 538 120 0000 000787.

- основні види діяльності за КВЕД: 

60.20.4 пасажирський автомобільний транспорт;

60.24.1 діяльність автомобільного вантажного транспорту.

2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів):

Нами відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та

супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА

570 "Припущення про безперервність діяльності підприємства", МСА 705 "Модифікація думки у звіті

незалежного аудитора", МСА 706 "пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного

аудитора", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд

14.09.2006 р. зi змiнами й доповненнями, Положеннь (стандартів) бухгалтерського облiку, Закону України

"Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та

доповненнями та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім

емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11.2011 р.

за № 1358/20096 проведено аудит повного комплекту фінансової звітності ВАТ "АТП-15172" в складі Балансу

станом на 31.12.2011 р. та  Звіту про фінансові результати за 2011 р., реєстраційних документів, а також

опису важливих аспектів облікової політики і інших пояснювальних приміток за перiод дiяльностi з 01

сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року до фінансової звітності. 

2.2. Відповідальність  управлінського персоналу за підготовку та достовірне   представлення фінансових

звітів:

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової

звітності за 2011 р. відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку

організацію внутрішнього контролю, яку він визначає доцільною для забезпечення складання фінансової

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок.

2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів

проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для

отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх



розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки

ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування

цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю,

пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає

достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової

політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання

фінансової звітності.

Ми вважаємо, що не отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої

умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності, тому висловлюємо негативну думку. 

3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів

3.1. Підстави для висловлення негативної думки.  

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

Якщо, застосовані аудитором, основні положення і принципи збору і аналізу аудиторських доказів не

дозволяють повною мірою розкрити найбільш суттєві аспекти, що сформувалися в результаті аудиторської

перевірки деяких значущих статей бухгалтерської (фінансовою) звітності, то відповідно до п. 13

Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" аудитор не може

підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, на підставі чого він повинен висловити

умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. 

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності

Аудитор не в змозі висловити безумовно-позитивну думку, якщо є будь-яка з наведених далі обставин, чий

вплив на фінансові звіти (на думку аудитора) є або може бути суттєвим:

а) обмеження обсягу роботи аудитора;

б) незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової  політики, методу  її

застосування та невідповідності розкриття інформації у фінансовому звіті.

Вищенаведені обставини мають настільки суттєвий та всеохопний вплив на фінансові звіти товариства, що

призвели до висловлення аудитором негативної думки. 

3.1.3. Безперервність.

Оцінюючи адекватність розкриття підтвердження принципу безперервності у фінансовій звітності, аудитор

дійшов висновку, що існує невизначеність стосовно безперервності діяльності підприємства. Невизначеність

є суттєвою якщо розмір їі можливого впливу такий що, на думку аудитора, треба чітко розкрити інформацію

про характер і наслідки невизначеності для того, щоб надані фінансові звіти не вводили в оману.

За судженнями аудитора, є наявність невизначеності (аудитором не отримані достатні й доречні аудиторські

докази, які б підтвердили спроможність товариства та бажання з боку керівництва товариства продовжувати

фінансово-господарську діяльність у майбутньому), яка може викликати значні сумніви в спроможності

суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

3.2. Негативна  думка щодо повного комплекту фінансової звітності 

На нашу думку, внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграф

"Підстава для висловлення негативної думки щодо повного комплекту фінансової звітності", фінансові звіти

не відображають справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан відкритого

акціонерного товариства "АТП-15172" та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату

відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

4. Інша допоміжна інформація

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та

кожного наступного фінансового року вартість чистих активів  акціонерного товариства виявиться  меншою

від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та

зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів

товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство

підлягає ліквідації. 

Вартість чистих активів відкритого акціонерного товариства "АТП-15172" складала в звітному та

попередньому роках відповідно - 451,6 тис. грн., таким чином була більше розміру статутного капіталу,

який складає  201,9 тис. грн.



4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою

інформацією, що розкривається емітентом  цінних  паперів  

Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в

документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора

стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між

перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність

перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність відкритого акціонерного товариства "АТП-15172" є

складовою частиною Додатку 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,

затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591 та

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до

органів державної статистики.

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і суттєвих невідповідностей не ідентифіковано.

4.3. Виконання товариством значних правочинів

За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний

правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним

товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше

відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами

частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість

майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом

акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного

правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про

вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Аудитом встановлено, що в звітному році виконання значних правочинів не було.

4.4. Стан корпоративного управління

Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами

та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання

товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність

ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш

ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Проект нової редакції Принципів

корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 11.12.2003 N 571. Система корпоративного управління повинна діяти згідно принципів,

передбачених статутом товариства, аудитор не може підтвердити безперечне слідування цим принципам. 

Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 15172"

від 25 листопада 2010 року прийняте рішення про припинення товариства шляхом ліквідації. 

Товариство проводило щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення

зовнішнього аудитора приймає рішення Голова правління. Протягом останніх трьох років аудиторські

перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік, зовнішнього аудитора було змінено.

4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності  внаслідок

шахрайства

Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті

фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких

відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності.

За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого

викривлення фінансової  звітності  внаслідок шахрайства.

5. Основні відомості про аудиторську фірму

5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010).

5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до

рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.)

5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 117, м. Одеса,

65122).

5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, телефакс 0487-373764. 

6. Дату і номер договору на проведення аудиту - договір від 20.02.2012 р. № 12212.

7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 20.02.2012 р. - 20.03. 2012 р.



8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"                                      Бейгельзімер

М.Г.

(Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 

9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) -                               29.03. 2012

р.

М.П.

 

Змістовна частина аудиторського звіту 

щодо фінансової звітності 

відкритого акціонерного товариства "АТП-15172"

1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинна документація, всі дані, що

зафіксовані в ній повинні бути систематизовані на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного

запису. В зв'язку з відсутністю у товариства протягом 2011 року фінансово-господарської діяльності,

первинні документи та облікові реєстри не оформлялися. У фінансовій звітності залишки на початок періоду

дорівнюють залишкам на кінець.

Оскільки аудиторську перевірку фінансової звітності за 2010 р. робила приватна аудиторська фірма

"Провайд-Аудит" (висновок від 21.01.2011 р.), яка підтвердила правильність прикінцевих залишків по

рахункам товариства, то аудитор відповідно до норм Міжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання -

залишки на початок періоду" обмежився встановленням їх тотожності початковим залишкам по рахунках

звітності за 2011 р. Тотожність, що її було визначено, є доказом правильності початкових залишків. 

2. Аудит нематеріальних активів

У товариства відсутні нематеріальні активи.

3. Аудит основних засобів

Непроведення інвентаризації не дає впевненості в правильності відображення інформації про наявні основні

засоби за достовірною вартістю в фінансових звітах товариства.

4. Аудит довгострокових біологічних активів

У товариства відсутні довгострокові біологічні активи.

5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій

У товариства довгострокові фінансові інвестиції відсутні.

6. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх

списання

Несвоєчасне проведення інвентаризації не дає впевненості в правильності відображення інформації про

наявні запаси за достовірною вартістю в фінансових звітах товариства.

7. Аудит дебіторської заборгованості

Відсутність актів звіряння з дебіторами не дає впевненості в правильності відображення інформації про

наявну заборгованість в фінансових звітах товариства.

8. Аудит грошових коштів

Залишка по касі станом на 31.12.2011 року не має. Банківські виписки по залишкам грошових коштів на

поточному рахунку станом на 31.12.2011 року товариством не отримувались. 

9. Аудит витрат майбутніх періодів

Товариством  витрати майбутніх періодів не формувалися.

10. Аудит зобов'язань

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2011 року відсутні.

Відсутність актів звіряння з кредиторами не дає впевненості в правильності відображення інформації про

наявну заборгованість в фінансових звітах товариства.

11. Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2011 року статутний капітал ВАТ "АТП-15172" складає 201 877 (Двісті одна тисяча вісімсот

сімдесят сім) грн. 00 коп. Станом на 31.12.2011 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі



в встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Акцій на пред'явника,

привілейованих акцій, та облігацій товариством не випускалось. Загальна сума випуску простих іменних

акцій складає 201 877 (Двісті одна тисяча вісімсот сімдесят сім) грн. 00 коп., кількість акцій - 807 508

(Вісімсот сім тисяч п'ятсот вісім), номінальна вартість - 0,25 грн. 

12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності

Перевіркою встановлено, що протягом 2010-2011 років, фінансово-господарська діяльність ВАТ "АТП-15172"

не здійснювалась.

13. Інформація за п.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

    Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які могли би

вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів

протягом 2011 року не відбувалися.

    Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності

професійних учасників фондового ринку. 

    Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. 

    Станом на 31 грудня 2011 року товариство не має в управління активів недержавних пенсійних фондів. 

14. Аналіз показників фінансової звітності

Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності

обчислено станом на 31.12.2011 р. (і порівняно станом на 31.12.2010 р.), а показники рентабельності - за

2011 р. (та порівняно за 2010 р.)

Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2010 р.

(за 2010 р.) Значення на 31.12. 2011 р.

(за 2011 р.) Оптимальне значення

1.Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Поточної (загальної) ліквідності або покриття

             Підсумок ІІ розділу активу + рядок 270

К1.1= ------------------------------------------------- 

           ІV розділ пасиву + рядок 630

1.2. Термінової або швидкої ліквідності 

Подсумок ІІ розділу активу - рядки 100-140 + рядок 270

К1.1=  ----------------------------------------------

            Підсумок ІV розділу пасиву + рядок 630

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

            Грошові кошти (коди рядків 230-240)

К1.3= ------------------------------------------------------------

            Підсумок IV розділу пасиву

0,60

0,23

0,00

0,60

0,23



0,30

більше 2,0

1,0-2,0

0,25 - 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування 

( покриття зобов'язань власним капіталом)

          ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву 

К2= ---------------------------------------------------

                   Підсумок І розділу пасиву

0,22

0,22

менше 1,0

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

         І розділ пасиву балансу

К3= -----------------------------------

        Всього за активами балансу

0,82

0,82

0,25-0,5

4. Рентабельність операційних витрат

чистий прибуток (код рядку 220  ф. 2 )} х 100% 

К4= -------------------------------------------------------------

          (код рядку 280 ф. 2)

0,00

0,00

5. Рентабельність реалізації

  (чистий прибуток  (код рядку 220 ф. 2)

К5= -----------------------------------------------------------х 100%

        (різниця між рядками 010 та 015 ф. 2)

0,00

0,00

6. Рентабельність активів

чистий прибуток (код рядку 220  ф. 2 )

К6= -----------------------------------------------------------х 100%



ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2)

0,00

0,00

більше 0

Таким чином, на підставі розрахованих коефіцієнтів аудитор вважає, що фінансова звітність надає правдиве

і неупереджене відображення скрутного фінансового стану ВАТ "АТП-15172" за звітний період.

Є наявність невизначеності (аудитором не отримані достатні й доречні аудиторські докази, які б

підтвердили спроможність товариства та бажання з боку керівництва товариства продовжувати

фінансово-господарську діяльність у майбутньому), яка може викликати значні сумніви в спроможності

суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництву товариства слід замислитись над доцільністю функціонування відкритого акціонерного

товариства "АТП-15172", як суб'єкта господарювання.

Директор фірми Трансаудит",

Бейгельзімер М.Г.

незалежний аудитор

 (сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.)

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
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 в загальному об'ємі
постачання
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент : Основним видом

дiяльностi товариства є перевезення вантажiв автомобiльним транспортом. Перспективнiсть надання послуг

залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи. Залежнiсть вiд сезонних

змiн - Товариство не має залежнiстm вiд сезонних змiн. Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв

-Ринок сбуту-Комiнтернiвський р-н.Основний клiєнт-ЧП"Вектор", населення та пiдприємства, якi мають

потрiбнiсть у послугах що надає Товариство. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - Прострочка оплати

клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування,

гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали,

пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни

виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного

законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у

свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки,

падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. - Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. -

Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик

пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на

продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи

емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - страхування. Хеджирування - використання

механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки

обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне

планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi

методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають

формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати,

резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами



природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами

по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих

негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - В

умовах свiтової кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту. Про канали збуту й

методи продажу, якi використовує емiтент - ведеться згiдно укладенних договорiв; Про джерела сировини,

їх доступнiсть та динамiку цiн - физичнi та юридичнi особи згiдно договорiв, у залежностi вiд ринкових

цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент -

особливостей немає Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В

звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про

конкуренцiю в галузi - Основний конкурент по перевезенню вантажiв є Одеський Припортовий

завод,порт"Южний". Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає. Перспективнi плани

розвитку емiтента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На

жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити

достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Постачальникi за основними видами сировини та матерiалiв,

що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - вiдсутнi

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання та вiдчуждення активiв за останнi п"ять рокiв не було.

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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
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". Дiяльнiсть пiдприємством не здiйснювалась, амортизацiя( знос

основних засобiв ) не нараховувалась. Товариство користується основними засобами на таких умовах:

використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi

Товариства.

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 прямолінейним методом. В зв"язку з

тим що дiяльнiсть пiдприємством не здiйснювалась, амортизацiя( знос основних засобiв ) не

нараховувалась. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв

здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первинна

вартiсть основних засобiв складає 1328 тис. грн. Ступень їх зносу 70,5%. Змiн у вартостi основних

засобiв у 2011 роцi не було. Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв

здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних

документiв.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв

пiдпри.ємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або

удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже

зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване

зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.



Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча политiка, що

часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмежання, високi ставки податкiв, а також економiчна та

полiтична ситуацiя,яка склалася на терiторiї України. Значний вплив на дiяльнiсть ВАТ вiдсутнiсть

достатнiх оборотних коштiв,великi амортизацiйнi вiдрахування,значна конкуренцiя;велика ступiнь зносу

рухомого складу;високi цiни на паливо,запчастини, якi впливають на розмiр збиткiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
За результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi фактiв накладання та виплати штрафiв не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика фiнансування роботи ВАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних

коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток

iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела

фiнансування дiяльностi Емiтента.Кредитами банкiв користуватися неможливо з причини їх великої

вiдсоткової ставки. 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. Одним зi

шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного

зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення

лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi

незмiнностi власних обiгових коштiв.Можливий шлях покращення лiквiдностi за оцiнками активiв,провести

списання застарiлих основних фондiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених,але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У зв"язку з лiквiдацiєю, господарсько-фiнансова дiяльнiсть ВАТ"АТП 15172" призупинена.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки нових технологiй, нових видiв продукцiї в звiтному роцi не проводились

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи за участю товариства в звiтному роцi не впроваджувались

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iвнесторами фiнансового стану та результатiв

дiяльностi Емiтента, вiдсутня. 



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

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

     359.4001.Виробничого призначення      359.400        0.000        0.000      359.400      359.400
     200.900- будівлі та споруди      200.900        0.000        0.000      200.900      200.900
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     115.500- транспортні засоби      115.500        0.000        0.000      115.500      115.500
      43.000- інші       43.000        0.000        0.000       43.000       43.000
      32.6002.Невиробничого призначен       32.600        0.000        0.000       32.600       32.600
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      32.600- інші       32.600        0.000        0.000       32.600       32.600
     392.000Усього      392.000        0.000        0.000      392.000      392.000

Пояснення : 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 прямолінейним методом. В зв"язку з тим що дiяльнiсть пiдприємством не

здiйснювалась, амортизацiя( знос основних засобiв ) не нараховувалась. Товариство користується

основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням

для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первинна вартiсть основних засобiв складає 1328

тис. грн. Ступень їх зносу 70,5%. Змiн у вартостi основних засобiв у 2011 роцi не було. Обмежень

на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом,

мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.Особливостей по екологiчних

питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдпри.ємства не спостерiгається.

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв,

характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу

фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих

потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис

Висновок

Найменування показника За попередній період

    --
    --
    --

    --
    --
    --



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X           0.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X         100.30X X
Усього зобов'язань X         100.30X X
Опис: д/н



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20102  1  0
20113  0  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні

X

X
X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

X
Підняттям рук X
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  0

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  0

  0
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами
(так/ні) ?

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  0

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 0

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше Голова лiквiдацiйної комiсiї

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Так

Так

Так
Так
Так
Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Так



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше зміна місця роботи

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X

X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше

акціонерів
суду

X

X
X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.



13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

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

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КОДУ
за КВЕД

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕТНЕ ТОВАРИСТВО"АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО 15172"

Територія______________________________________________________________ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________
Вид економічної діяльності_______________________________________________ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса_________________________________________________________________________67550 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ СМТ БIЛЯРИ ЛИМАННА 101

05521991
5122755400

      7774

60.24.1

Форма № 1-м Код за ДКУД 18010061. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020         99.1         99.1
Основні засоби:

залишкова вартість 030        392.0        392.0
первісна вартість 031       1328.0       1328.0
знос 032 ( 936.0 ) ( 936.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції 040     --     --
Інші необоротні активи 070     --     --
Усього за розділом І 080        491.1        491.1

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100         37.0         37.0

Готова продукція 130     --     --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160         23.8         23.8
первісна вартість 161         23.8         23.8
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

з бюджетом 170     --     --
Інша поточна дебіторська заборгованість 210     --     --
Поточні фінансові інвестиції 220     --     --
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230     --     --

в іноземній валюті 240     --     --
Інші оборотні активи 250     --     --
Усього за розділом II 260         60.8         60.8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270     --     --

Баланс 280        551.9        551.9

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНI ФIЗИЧНИМИ

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Середня кількість працівників 1

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035     --     --
первісна вартість 036     --     --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Поточні біологічні активи 110     --     --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275     --     --

231

у тому числі в касі 231     --     --

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500     --     --
Поточна заборгованність за довгостроковими зобов"язаннями 510     --     --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550     --     --

Усього за розділом IV 620        100.3        100.3
V. Доходи майбутніх періодів 630     --     --

Баланс 640        551.9        551.9

Голова лiквiдацiйної

Головний бухгалтер

__________

__________

Жосан Павло Михайлович

не передбачено штатним розкладом

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300        201.9        201.9
Додатковий капітал 320        733.3        733.3
Резервний капітал 340     --     --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 483.6 ) ( 483.6 )
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

       451.6       451.6380Усього за розділом I
ІI. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування     --    --430

IIІ. Довгострокові зобов'язання     --    --480

зі страхування 570     --     --
з оплати праці* 580     --     --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530     --     --

Зобов'язання, пов'язані   з   необоротними  активами  та  групами
вибуття

605     --     --

* З рядка 580 графа 4         Прострочені зобов'язання з оплати праці       (665)     --

Інші поточні зобов'язання 610        100.3        100.3



Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік

Стаття Код рядка
За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реализації продукції (товарів, робіт, послуг) 010     --     --
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030     --     --
Інші операційні доходи 040     --     --
Інші доходи 050     --     --
Разом чисті доходи (030+040+050) 070     --     --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (    --    ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 (    --    ) (    --    )

Інші витрати 100 (    --    ) (    --    )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (    --    ) (    --    )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130     --     --
Податок на прибуток 140 (    --    ) (    --    )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150     --     --
Забезпечення матеріального заохочення 160     --     --

Голова лiквiдацiйної комiсiї

Головний бухгалтер

_______________

_______________

Жосан Павло Михайлович

не передбачено штатним розкладом

-¦фяЁш¦ьёЄтю чу¦фэю Ё¦°хээ  чруры№эшї чсюЁ¦т ръЎ¦юэхЁ¦т т¦ф 16.01.2004Ё.чэрїюфшЄ№ё  т ёЄрф¦+
ЁхюЁурэ¦чрЎ¦+.

          у тому числі: 091     --     --
092 (    --    ) (    --    )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201     --     --

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202     --     --
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