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

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

Директор    Жосан Олексiй Павлович

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

                        М.П.
 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 
15172"

2. Організаційно-
правова форма 
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента

05521991

4. Місцезнаходження 
емітента

67550 Одеська область Комiнтернiвський район селище мiського 
типу Новi Бiляри Лиманна, б. 47

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента

(050) 806-90-00 (04842) 238-85

6. Електронна поштова 
адреса емітента avtotrans72@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у д/н Вiдомостi НКЦПФР

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата)

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці http://atp15172.informs.net.ua

в мережі 
Інтернет 28.04.2015

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

 



включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

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

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)

 

33. Примітки 1. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. Рiшенням 
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - 
акцiонернi товариства.
2. Товариство лiцензiй (дозволи) на окремi види дiяльностi в звiтному роцi не отримувало.
3. Емтiент не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
4. Посада корпоративного секретаря статутом Товариства не передбачена.
5. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" 
рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi 
товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для 
економiки та безпеки держави. 
6. Товариство в звiтному роцi виплату дивiдендiв не здiйснювало.
7. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.
8. Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.
9. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
10. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
11. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а також Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, затв. Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. передбачено, що зазначенi таблицi можуть не 
заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. 
грн.
12. Подiй, якi складають особливу iнформацiю, в дiяльностi товариства не вiдбувалось.
13.  Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства 
боргових цiнних паперiв.
14.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.
15. Товариство складає звiтнiсть вiдповiдно до вимог Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
16. В звiтному роцi загальнi збори не скликались та не проводились у зв'язку iз важким фiнансовим становищем 
товариства. Черговi загальнi збори акцiонерiв щодо затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2013 р.  планується провести протягом 2015 року.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство 
"Автотранспортне пiдприємство 15172"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А00 №279672

3. Дата проведення державної реєстрації  19.01.1994

4. Територія (область)  Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)  201877.00
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) 2

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

68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА

 52.21  ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

 49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
10. Органи управління 
підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента

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

 Южне ГРУ "Приватбанк"

2) МФО банку  328704

3) Поточний рахунок  26002054300224

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

 д/н

5) МФО банку  д/н

6) Поточний рахунок  д/н



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості)

STN COMPANY LIMITED д/н 9490  д/н м. Вадуц Stadtle 7. P.O. Box   3.857500000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості)

Учасниками (акцiонерами) товариства є 72 фiзичнi 
особи д/н д/н  д/н  96.142500000000

Усього 100.000000000000



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

1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Жосан Павло Михайлович

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

КК 972142 03.07.2002 Южненським МВ УМВС України в 
Одеській обл.

4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Автотранспортне підприємство 15172", директор

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

30.05.2012 3 роки

9) опис    До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 
законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними 
зборами. 
До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради Товариства разом з іншими членами Наглядової 
ради  відноситься:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та 
діючого законодавства; 
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 
- затвердження умов контракту з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг; 
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні 
товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб; 
- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання 
про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів;
- узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам;
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні 
товариства".
Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не сплачувалась. Згідно цивільно-правових 
договорів, що укладені з членами наглядової ради, члени наглядової ради виконують свої обов"язки на 
безоплатній основі.



Загальний стаж роботи складає 40 років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - голова правління, голова 
наглядової ради.
Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.
Зміни в персональному складі щодо посадової особи не відбувались.

1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Жосан Тетяна В'ячеславівна

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

КК 765927 20.05.2002 Южненським МВ УМВС України в 
Одеськiй обл.

4) рік народження** 1963
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

ПКПФ "Вячеслава", директор

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

30.05.2012 3 роки

9) опис    До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 
законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними 
зборами. 
До повноважень та обов'язків Члена Наглядової ради  відноситься:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та 
діючого законодавства; 
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 
- затвердження умов контракту з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг; 
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні 
товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб; 
- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання 
про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів;
- узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам;
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні 
товариства".
Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не сплачувалась.Згідно цивільно-правових 
договорів, що укладені з членами наглядової ради, члени наглядової ради виконують свої обов"язки на 
безоплатній основі.



Загальний стаж роботи складає 20 років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - директор, член наглядової 
ради.
Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.
Зміни в персональному складі щодо посадової особи не відбувались.

1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Жосан Сергій Павлович

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

КК 972619 09.10.2002 Южненським МВ УМВС України в 
Одеськiй обл.

4) рік народження** 1982
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

КП "ЕкоСервіс", механік

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

30.05.2012 3 роки

9) опис    До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 
законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними 
зборами. 
До повноважень та обов'язків Члена Наглядової ради  відноситься:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та 
діючого законодавства; 
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 
- затвердження умов контракту з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; 
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг; 
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні 
товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб; 
- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання 
про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів;
- узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам;
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні 
товариства".
Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не сплачувалась.Згідно цивільно-правових 
договорів, що укладені з членами наглядової ради, члени наглядової ради виконують свої обов"язки на 
безоплатній основі.



Загального стаж роботи складає 5 років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти роікв - механік, член наглядової 
ради.
Посадов особа не обіймає посад на інших підприємствах.
Зміни в персональному складі щодо посадової особи не відбувались.

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

Жосан Олексій Павлович

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

КК 083207 27.08.1998 Южненським МВУМВС України в 
Одеській обл.

4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

ТОВ "Автотранс-72", директор

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

30.05.2012 3 роки

9) опис    До компетенції Директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової 
ради Товариства. 
До повноважень та обов'язків Директора належить: 
- розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалізації;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових 
інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій 
раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних 
зборів акціонерів; 
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що 
є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в 
колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. 
Директор також має право:  
- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм 
власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені 
Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та 
зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, 
рішенням загальних зборів та Наглядової ради; 
- видавати від імені Товариства довіреності;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення 
відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; 
- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання 
всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва; 
підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 
- вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової 
ради с правом дорадчого голосу;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до 
законодавства та внутрішніх документів Товариства. 
Річна винагорода у звітному році склала 7375,31 грн.
Винагорода у натуральній формі за звітний період не сплачувалась.
Загальний стаж роботи складає 12 років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - член ліквідаційної комісії, 
директор.
Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.
Зміни в персональному складі щодо посадової особи не відбувались.

1) посада Ревізор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Жосан Іван Михайлович



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

КК 044414 09.11.1995 Центральним РВ УМВС України в 
Одеськiй обл.

4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

ФОП Жосан Іван Михайлович

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

30.05.2012 3 роки

9) опис    Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства. 
При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариствадо обов'язків та повноважень 
Ревізор відносяться перевірки: 
- достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; 
- відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 
нормативним документам; 
- своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно 
до встановлених правил та порядку; 
- дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 
Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 
- своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 
- правильності нарахування та виплати дивідендів; 
- дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
- фінансового стану Товариства, рівня його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення 
власних та позичкових коштів. 
Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. 
За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізор складає звіт та висновок.
Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Наглядовій раді та загальним зборам 
Товариства. 
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання 
позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в 
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради. 
Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітній період не сплачувалась.
Згідно цивільно-правового договору, що укладений з ревізором товариства, ревізор виконуює свої 
обов"язки на безоплатній основі.
Загальний стаж роботи складає 12 років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа є фізичною особою-підприємцем, місце проживання фізичної особи-підприємця: 68091, 
Одеська обл., м. Ілічівськ, Олександрівка, вул. Товстого, 20.
Попередні посади які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - підприємець, ревізор.
Зміни в персональному складі щодо посадової особи не відбувались.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на 
пред'явника

  Привілейовані
іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова наглядової 
ради Жосан Павло Михайлович

КК 972142 03.07.2002 
Южненським МВ УМВС України 

в Одеській обл.
565047 69.97416743859 565047 0 0 0

Директор Жосан Олексій Павлович
КК 083207 27.08.1998 

Южненським МВУМВС 
Укр.Од.обл.

10000 1.23837782412 10000 0 0 0

Член наглядової 
ради

Жосан Тетяна 
В'ячеславівна

КК 765927 20.05.2002 
Южненським МВ УМВС України 

в Одеськiй обл.
22000 2.72443121307 22000 0 0 0

Усього 597047 73.93697647577 597047 0 0 0



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на 
пред'явника

  Привілейовані
іменні

привілейов
ані на 

пред'явник
а

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

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

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на 
пред'явника

  Привілейовані
іменні

привілейов
ані на 

пред'явник
а

Жосан Павло Михайлович КК 972142 03.07.2002 Южненським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi 565047 69.97416743859 565047 0 0 0

Усього 565047 69.9741674385890
1 565047 0 0 0



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження 65078 Одеська область д/н м.Одеса Космонавтiв, 36
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АЕ №286597

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон (0482) 343-196
Факс (0482) 343-306
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність 

депозитарної установи
Опис Види послуг, що надає особа:

- зберігання та облік прав на цінних паперів; 
- облік і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні 
папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на 
рахунках у цінних паперах; 
- відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
- проведення операцій на рахунках у цінних паперах;
- зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх 
обліку та зберігання;
- списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;
- внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів 
конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно 
здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо;
- взаємодія депозитарної установи з Центральним депозитарієм щодо 
складання реєстру емітента.

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

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження 65044 Одеська область д/н м.Одеса пр. Шевченка 2
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

№1463

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 0661-370872
Факс 0487-373764
Вид діяльності діяльність у сфері бухгалтерського обліку
Опис Види послуг, що надає особа:

професійні аудиторські послуги: 
- аудит бухгалтерської звітності; 
- оглядова перевірка фінансової звітності;
- аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств;
Мета отримання послуг: визначення достовірності їх звітності, обліку, його 
повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 
нормативам.

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"



Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область д/н м.Київ вул.Б.Грінченка, б.3
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа
Міжміський код та телефон 0443777265
Факс 0443777016
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність 

депозитарію цінних паперів
Опис Послуги, які надає особа:

послуги, пов'язані із провадженням депозитарної діяльності Центрального 
депозитарію:
- зберігання та облік цінних паперів; 
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних 
паперах;
- здійснення нумерації (кодифікації)цінних паперів відповідно до 
міжнародних норм;
- проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку за 
розпорядженнями емітентів;
- послуги відповідно до Договору про обслуговування випусків цінних 
паперів;
- інші послуги, надання яких передбачено Законом України "Про 
депозитарну систему України" № 5178-VI від 06.07.2012 р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій", який набуває 
статусу  Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює свою 
діяльність на підставі законодавства про депозитарну систему України, в 
тому числі, але не обмежуючись, Цивільним кодексом України, Законом 
України "Про депозитарну  систему  України", Законом  України "Про 
цінні  папери  та фондовий ринок", Законом України "Про запобігання та 
протидію легалізації(відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму", іншими законами України та нормативно-
правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, а також Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, 
затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій 
України" (протокол №4 від 09.09.2013 р., Регламентом провадження 
депозитарної  діяльності  Центральним депозитарієм  цінних паперів, 
затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства 
"Національний депозитарій України" від 13.11.13 № 1/12 та  Положенням 
про  інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації 
Центрального депозитарію цінних паперів.
Ліцензія Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій 
України" серія АВ №581322 від 25.05.2011 р. на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів анульована у зв'язку із набранням чинності Закону України 
"Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06.07.2012 р. 
У звітному періоді не відбувалась змiна особи, яка веде облiк прав 
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України.



X. 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

26.06.2001 42/15/1/01 Одеське ТУ НКЦПФР UA4000148365
Акція проста 
бездокумента

рна іменна

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 807508 201877.00 100.0000000000

00

Опис

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному році 
рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку відкритим способом. Цінні папери 
розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.



XI. Опис бізнесу

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

Державне пiдприємство АТП-15172 було створено близько 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 Товариства в процесi приватизацiї та на вторинному ринку цiнних паперiв.
30 травня 2012 року було прийняте рішення про визначення типу товариства - 
приватне акціонерне товариство,  найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ІПДПРИЄМСТВО 15172", затверджені зміни та доповнення 
до статуту шляхом викладення його в новій редакції. 
18 липня 2012 року Комінтернівською районною державною адміністрацією Одеської 
обл. зареєстровано нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ІПДПРИЄМСТВО 15172. 
В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів

ПрАТ "Автотранспортне підприємство 15172" має наступнi структурнi пiдроздiли:
- колона вантажного транспорту;
- ремонтна зона;
- зона технiчного обслуговування;
- пункт дiагностики вантажних автомобiлiв;
- мийка;
- пункт заправки пальним та мастилами;
- складськi примiщення;
- незакiнчене будiвництво профiлакторiю по ремонту та обслуговуванню рухомого 
складу.
Управлiння Товариством здiйснюють: 
- Вищий орган Товариства: Загальнi збори акцiонерiв 
- Наглядова Рада, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу
- Директор, який є виконавчим органом Товариства та здiйснює управлiння його 
поточною дiяльнiстю 
- Ревiзор, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства. 
Товариство, разом зі всіма структурними підрозділами, розташовано за адресою: 
Одеська обл., Комінтернівський район, смт Нові Біляри, вул.Лиманна, б.47.
Діяльність усіх структурних підрозділів спрямована на досягнення мети товариства: 
отримання прибутку та задоволення потреб клієнтів. Планується полiпшення 
фiнансового стану товариства, розщирення ринку збуту.
Дочiрнi пiдприiмства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi 
пiдроздiли не створювались. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з 
попереднiм звiтним перiодом не проводились. Товариство не планує змiнювати 
органiзацiйну 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



Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи, 
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 
- немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 
(дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці в звітному році склав 15052,17 грн. У 
попередньому році фонд оплати праці взагалі не формувався по причині важкого 
фінансового стану товариства. Таким чином відбулось збільшення фонду оплати праці 
на 15052,17 грн. відносно попереднього року. Були прийнято таке рішення в зв'язку 
із покращенням фінансового стану товариства. Кадрова програма, спрямована на 
забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не 
розроблялась.

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

Емітент до будь-яких об"єднань підприємств не належить.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами емітент 
не здійснює.

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 до товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Рiчна фiнансова звiтнiсть складається згiдно вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi 
результати". 
На протязi звiтного перiоду товариство забезпечувало незмiннiсть облiкової 
полiтики.
Активи товариства класифiкуються вiдповiдно iз вимогами П(С)БО. 
До складу необоротних активiв товариством вiдноситься вартiсть нематерiальних 
активiв, незавершеного будiвництва, основних засобiв та iнших фiнансових 
iнвестицiй. 
До статтi балансу "Нематерiальнi активи" включається вартiсть нематерiальних 
активiв, визнаних у вiдповiдностi до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Амортизацiя 
нематерiальних активiв здiйснюєть прямолiнiйним методом: річна сума амортизації 
визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання 
об'єкта основних засобів. 
Облiк надходження, вибуття та наявнiсть основних засобiв та iнших необоротних 
матерiальних активiв товариством здiйснюється згiдно з вимогами Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". 
До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк 
використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi 
гривень. Товариством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв 
вiднесено активи вартiстю менше як одна тисяча гривень та строком експлуатацiї 
бiльше одного року. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється 
прямолiнiйним методом. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають 
даним синтетичного облiку. 
До складу статтi балансу "Незавершене будiвництво" включається вартiсть не 
введених в експлуатацiю основних засобiв. Станом на кінець звітного року у 
Товариства значиться 99,0 тис.грн. незавергених капітальних інветицій (незавершене 
будівництво).
Порядок визнання та первісна оцінка придбання запасів відповідає вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затвердженому наказом 
Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246 та зареєстрованому у 
Міністерстві юстиції України 02.11.1999 р. за №751/4044 зі змінами і доповненнями 
(надалі П(С)БО № 9). Розкриття iнформацiї щодо запасiв пiдприємства вiдповiдає 
вимогам зазначеного Положення. Оцінка вибуття запасів  здійснюється за методом 



ідентифікованої собівартості, палива - по ціні придбання у відповідності з п. 17 
П(С)БО № 9 та наказом від 27.12.2005 р. № 26. Оцінка запасів на дату балансу 
31.12.2013 р. здійснюється підприємством у відповідності з вимогами П(С)БО № 9 та 
прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Протягом звітного року виробничі 
запаси товариством не використовувались, їх залишки у фінансовому звіті залишись 
незмінними на кінець року. 
Визнання поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та 
послуги здiйснюється згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".  
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань емiтента здiйснюється з додержанням вимог 
нацiональних стандартiв та принципiв бухгалтерського облiку, а саме П(С)БО 11 
"Зобов'язання". 
Сума власного капiталу в цiлому вiдображається у фiнансовiй звiтностi у 
вiдповiдностi з вимогами П(С)БО. 
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції на підприємстві відстутні, тому 
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій підприємством не визначався.

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;

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент: 
до основних видів діяльності товариства згідно кодів діяльності КВЕД відноситься:
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- вантажний автомобільний транспорт.
Чистий дохід від реалізації послуг за 2014 рік складає 88,0 тис.грн. - отриманий 
товариством у звітному році від надання в оренду й експлуатацію власного 
нерухомого майна, що складає 100% від загального доходу. Середня ціна оренди за 
один кв. м. площі складає 6,00 грн.
Товариство не надає послуги та не виробляє продукцію на експорт.
Найбільш перспективними напрямками діяльності Товариства є допоміжне 
обслуговування наземного транспорту та надання в оренду й експлуатацію власного 
нерухомого майна. 
Залежнiсть вiд сезонних змiн: Товариство немає залежності вiд сезонних змiн. 
Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: ринок збуту-Комiнтернiвський р-н 
Одеської області.Основні клієнти - приватні пiдприємства, якi мають необхідність у 
послугах, що надає Товариство. 
Основнi ризики в дiяльностi Товариства: 
- ризик втрати позицiй на ринку внаслiдок пiдвищення рiвня конкуренцiї; 
- ризик рiзкого зростання цiн на основнi складовi частини собiвартостi послуг; 
- 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 за кредитами); 
- фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. 
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi:
- 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 зі змiнами природних 
умов, поведiнкою персоналу;



- квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами, 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- реклама послуг з 
надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - ведеться згiдно 
укладенних договорiв. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: 
товариство надає послуги з оренди й експлуатації власного нерухомого майна, тому 
сировина не використовується. 
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює 
дiяльнiсть емiтент: емітент не є виробничим підприємством. На ринку надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна конкуренція 
достатньо велика.
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: основними конкурентами є приватнi 
пiдприємства, якi надають аналогічні послуги. Становище товариства не є 
монопольним.
Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: особливостей немає. 
Перспективнi плани розвитку емiтента: в зв"язку із кризовим станом економіки 
країни планувати розвиток товариства важко. Зусілля фахівців товариства спрямовані 
на пошук нових орендарів.  Постачальникi за основними видами сировини та 
матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - 
вiдсутнi. Товариство здійснює свою діяльність в межах України.

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 останні п'ять років придбання або відчуження активів не відбувалось.
Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю.

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

У звітному році правочини між емітентом або його дочірніми/залежними 
підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної 
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими 
особами, з іншого боку не укладались.

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

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. 
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 1328,0 тис. 
грн., знос - 940,0 тис. грн. (ступінь зносу 70,78%), залишкова вартість - 388,0 
тис. грн. Зміни у первісній вартості основних засобів в звітному році не 
відбувались.
Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. 
Товариство не займалось виробничою діяльністю протягом звітного року, тому 
інформація про виробничі потужності та ступінь використання обладнання відсутня.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть вiдображається в балансi 
пiдприємства. 



Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби 
товариства розташовані за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, смт Нові 
Біляри, вул.Лиманна, б.47.
Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються 
з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Обмежень 
щодо використання основних засобів не існує.
Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають. 
Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 
основних засобiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень

Iстотними проблемами, що здiйснюють вагомий вплив на господарську дiяльнiсть 
товариства є:
- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень 
iнфляцiї; 
- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий 
податковий тиск; 
- складнiсть отримання банкiвських кредитiв;
- велика кількість контролюючих органів та перевірок; 
- збільшення кількості конкурентів в галузі; 
- світова фінансова криза; 
Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та 
нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, 
можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд 
загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства

У звітному році було сплачено 5660,00 грн. штрафних санкці на підставі виконавчого 
листа №815/1160/14, який видано Одеським окружним адміністративним судом від 
17.07.14 р., стягувач Одеське територіальне управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів. 
Власний капiтал підприємства протягом 2014 року збільшився на 31,1 тис.грн. до 
477,7 тис.грн. на кiнець року. Ведеться режим економії грошових коштів.
Робочий капітал емітента наприкінці 2014 р. відсутній - таким чином оборотні 
активи підприємства не перевищують його короткострокові зобов'язання. Відсутність 
робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні 
поточні борги та не має фінансових ресурси для розширення діяльності та 
інвестування.  
Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою: 
1) залучення нових орендарів;
2) освоєння нових видів діяльності. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних на кінець звітного періоду договорiв, не було.

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)

В умовах кризового періоду, відсутністю обігових коштів, неможливості отримати 
кредитні ресурси, важко планувати заходи щодо поліпшення фінансового стану 
товариства. 
В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:
-зміна податкового законодавства;



-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних 
паперів;
-девальвація національної валюти;
-недоступність кредитних ресурсів;
-стабілізація фінансового стану замовників.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік

В звітному періоді товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та 
розробки.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або 
більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких 
виступає емітент,  або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи 
емітента відсутні.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів 
діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті 
ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на сообистому сайті емітента 
http://atp15172.informs.net.ua

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки 
                                                    2012 рiк          2013 рiк 
2014 рік
Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї                        
продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн.           0                  75,4 
88,0

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) тис. грн.                     0                  5,4 
10,3

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн.                 0                  5,5 
31,1



   XII. 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 357.570 355.740 0.000 0.000 357.570 355.740

- будівлі та споруди 199.880 198.860 0.000 0.000 199.880 198.860

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 114.910 114.320 0.000 0.000 114.910 114.320

- інші 42.780 42.560 0.000 0.000 42.780 42.560

2. Невиробничого призначення 32.430 32.260 0.000 0.000 32.430 32.260

- 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

- інші 32.430 32.260 0.000 0.000 32.430 32.260

Усього 390.000 388.000 0.000 0.000 390.000 388.000

Пояснення :  Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна 
вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 1328,0 тис. грн.; сума 
нарахованого зносу - 940,0 тис. грн., ступінь зносу складає - 70,78 %; залишкова 
вартість - 388,0 тис. грн. 
Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів товариства в звітному році не 
відбувалось.
Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. 
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, 
їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента 
знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: Одеська 
обл., Комінтернівський район, смт Нові Біляри, вул.Лиманна, б.47.
Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються 
з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.
Термін експлуатації:
1. Будівлі та споруди: 24 роки;
2. Транспортні засоби: 24 роки;
3. Інші: 26 років.
Обмежень щодо використання основних засобів не існує.
Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства. 
Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 
основних засобiв.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 477.7 446.6

Статутний капітал (тис.грн.) 202 202

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 202 202
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за 
формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- 
Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - 
Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(477.700 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(202.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань 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 2.20 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 85.10 Х Х
Усього зобов'язань Х 87.30 Х Х
Опис Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". 

Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Загальна сума поточних 
зобов'язань складає 87,3 тис.грн., якi представленi:
борг зi страхування - 0,5 тис.грн.;
борг з оплати працi - 1,1 тис.грн.;
борг перед бюджетом - 1,7 тис. грн.
iншi поточнi зобов'язання - 84,0 тис.грн.  
Довгостроковi зобов'язання в складi зобов'язань вiдсутнi.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 0 0
2 2013 0 0
3 2012 1 0

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 ходом 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   
Додатковий випуск акцій     
Унесення змін до статуту   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства     

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства     

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради   

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу   

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)   

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   
Інше  

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



Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради                         3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави                          0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                      1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                       0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб      0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

Стратегічного планування                                X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород                         X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть)  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою                            
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій   

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   
Члени наглядової ради не отримують винагороди          X  
Інше  

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                 
Знання у сфері фінансів і менеджменту                    
Особисті якості (чесність, відповідальність)             
Відсутність конфлікту інтересів                          
Граничний вік                                            
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   

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

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

Інше (запишіть)  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:



Кількість членів ревізійної комісії    1      осіб.

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?    1     

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

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) Так Ні 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 Ні Так 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 Ні Ні Так

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Ні 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 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів товаристві акціонерного 

товариства
Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так

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

Ні Так Ні Ні Так

Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Так Так Так

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Ні

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

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Так 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 
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі                                  X
Менше ніж раз на рік                                    X
Раз на рік                                             X  
Частіше ніж раз на рік                                  X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів     X
Наглядова рада                                         X  
Виконавчий орган                        X
Інше (запишіть)  

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

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

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

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

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (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)  

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором     
Так, плануємо розпочати переговори                      
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році    
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                  X
Не визначились                                          

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі 
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) 
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ; 
яким органом управління прийнятий:  

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року. 
  



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне 
пiдприємство 15172"

за ЄДРПОУ 05521991

Територія  Одеська область за КОАТУУ 5122755400
Організаційно-правова форма господарювання  Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

за КВЕД 68.20

Середня кількість працівників  2
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 67550 Одеська область Комiнтернiвський район селище мiського 
типу Новi Бiляри Лиманна, б. 47 (050) 806-90-00

1. Баланс на "31" грудня 2014 р. 
Форма № 1-м 

  

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
               І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 99.0 99.0
Основні засоби: 1010 390.0 388.0

первісна вартість 1011 1328.0 1328.0
знос 1012 ( 938.0 ) ( 940.0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом І 1095 489.0 487.0
              II. Оборотні активи
Запаси: 1100 37.0 37.0
у тому числі готова продукція 1103 -- --
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 24.0 24.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 -- --
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- --
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 -- 17.0
Витрати майбутніх періодів 1170 0.9 --
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 61.9 78.0
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 550.9 565.0

Код за ДКУД 1801006



Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 202.0 202.0
Додатковий капітал 1410 733.0 733.0
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 488.4 ) ( 457.3 )
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    )
Усього за розділом І 1495 446.6 477.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 1595 -- --

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за :
      довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --

      за товари, роботи, послуги 1615 -- --
      розрахунками з бюджетом 1620 2.1 1.7
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
       розрахунками зі страхування 1625 0.6 0.5
      розрахунками з оплати праці 1630 1.9 1.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0.5 --
Інші поточні зобов'язання 1690 99.2 84.0
Усього за розділом IІІ 1695 104.3 87.3
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 -- --

Баланс 1900 550.9 565.0

 



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 за рік 2014  рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 88.0 75.4
Інші операційні доходи 2120 -- --
Інші доходи 2240 -- --
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 88.0 75.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 10.3 ) ( 5.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 27.3 ) ( 46.3 )
Інші витрати 2270 ( 19.3 ) ( 18.2 )
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 56.9 ) ( 69.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 31.1 5.5
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    )
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 31.1 5.5

 

Директор ________________ Жосан Олексій Павлович
              (підпис)   

Головний бухгалтер    ________________ штатним розкладом не передбачено
              (підпис)   



XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

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

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 23865010

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-т шевченка, б.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України

1463
26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

Фірма "Трансаудит"
код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463
65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872
для листів: 65122, м. Одеса, аб/с.117       E-mail: tau@te.net.ua

Аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності 
приватного акціонерного товариства 
 "Автотранспортне підприємство 15172"
станом 31.12.2014 року

     1. Адресат: НКЦПФР, власники цінних паперів, керівництво емітента. 
2. Вступний параграф:
2.1.1. Основні відомості про емітента:
- повне найменування: приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 
15172" (надалі скорочено ПрАТ "АТП 15172").
-    код за ЄДРПОУ: 05521991.
- місцезнаходження: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с.Нові Біляри, 
вул.Лиманна,47.
- дата первинної державної реєстрації: 19 січня 1994 року Комінтернівським 
виконкомом Одеської міської № 1 538 120 0000 000787, дата реєстрації приватним 
акціонерним товариством -  15.10.2012 року.
-    основні види діяльності за КВЕД: 
68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних 
актів):
Ми провели аудит повного пакету фінансового звіту приватного акціонерного 
товариство "АТП 15172", що підлягає офіційному оприлюдненню та додається, а саме: 
фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, який включає баланс станом на 31 
грудня 2014 року, звіт про фінансові результати за рік, стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інші пояснювальні примітки. Аудит виконане відповідно до 
приписів Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг (далі МСА) і Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 
28.11. 2011 р. за № 1358/20096. 
Мета аудиторської перевірки - підтвердження достовірності, повноти і відповідності 
даних фінансової звітності приватного акціонерного товариство "АТП 15172" чинному 
законодавству та встановленим вимогам до них.

2.2. Відповідальність  управлінського персоналу за підготовку та достовірне 
подання фінансових звітів 
 Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;



- дотримання вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) 4 
або розкриття всіх істотних відхилень від П(С)БО в примітках до  фінансового 
звіту;
- підготовку фінансового звіту згідно П(С)БО, виходячи з припущення, що товариство 
продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли 
таке припущення не буде правомірним;
- облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які 
вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо 
будуть в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити 
або гарантії від імені керівництва;
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи 
внутрішнього контролю в товаристві;
- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.
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.
Для аудиту окрім повного пакету фінансової звітності було використано первинні та 
інвентаризаційні документи, реєстрацiйну та дозвiльну документацію, реєстри 
бухгалтерського обліку, обігово-сальдові відомості, касову та банківську 
документацію тощо. При перевірці застосовувався вибірковий метод, тестування та 
інші процедури, встановлені МСА. 
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності. 
3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів
3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки  
3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові 
міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є 
суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні 
та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під 
час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та 
прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 
13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного 
аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, 
а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки 
щодо фінансової звітності. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за 
iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля 
дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала 
iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 
3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової 
звітності
Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість 
активів та зобов'язань  за допомогою інших аудиторських процедур.
3.2. Умовно - позитивна думка щодо фінансової звітності 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в 
попередньому параграфі фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства "АТП 15172" та його 
фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року 
(валюта балансу 565,0 тис. грн., чистий дохід 88,0 тис. грн., чистий прибуток 31,1 
тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.
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 приватного акціонерного товариства "АТП-15172" складала в 
звітному та попередньому роках (відповідно 477,7 тис. грн. та 446,6 тис. грн.), 
таким чином була більше розміру статутного капіталу, який складає  202,0 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 має ознайомитися з нею, оскільки суттєві невідповідності між перевіреною 
аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією можуть поставити під сумнів 
достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність приватного 
акціонерного товариства "АТП 15172" входить до складу Додатку 38 до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013 р. N 2868 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712. 
Вона також надається державному реєстратору та до органів державної статистики.
Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних 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.
 В облікових документах товариства за звітний рік немає будь-якої інформації про 
значні правочини.

4.4. Стан корпоративного управління
Корпоративне управління є система відносин між органами товариства, акціонерами та 
іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює 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. 
Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у 
тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-
господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі 
інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпоративне управління не 
обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає 
також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими 
особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, 
споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що 
товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і 
кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб. 
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами 
- власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для 
забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу 
інтересів учасників корпоративних відносин. 
Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України, 
затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
22.07. 2014 р. N 955. 



Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного 
управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України 
"Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо:
- відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону 
України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;
- відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у 
розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного 
товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної  комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712.

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 10, м. Одеса, 65026).
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, телефакс 0487-373764. 
6. Дату і номер договору на проведення аудиту - договір від 02.03.2015 р. 
№ 2015084.
7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 02.03.2015 р. - 24.04.2015 
р.
8. Незалежний аудитор, в.о. директора фірми "Трансаудит" 
Блюмберг В.М.
(Сертифікат АПУ серії А № 002745 від 16.05.1995 р. строком дії - 16.05.2015 р.) 
9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 
24.04.2015 р.

М.П.
 
ДОДАТОК

Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та 
аналіз фінансового стану 
приватного акціонерного товариства "АТП 15172"
1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві

Суб'єктом аудита здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо 
майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому 
грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх 
відображення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були 
первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках 
бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та 
облікових реєстрів задовільний. Отже, мається аналітичне підґрунтя для 
забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування 
фінансової, податкової та статистичної звітності.
Досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 "Перше 
завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на зроблений нами аудиторський 
висновок за 2013 р., незмінність облікової політики, порівняння рядків форм 
фінансової звітності, встановлено, що початкові (2014 р.) залишки по рахункам 
товариства є достовірними.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно вимог Нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Складання і надавання користувачам фінансової 
звітності робилось своєчасно.
Показники в річних звітних формах товариства узгоджені відповідно до положень 
Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених 
наказом МФУ від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 
27.06.2013 р. та від 30.12.2013 р. № 1192. 
Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою 
аудиторського звіту, які б були підставою для коригування звітів за положеннями 



пп. 15-19 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", не 
ідентифіковано.
 З викладеного випливає висновок, що поточний бухгалтерський облік та фінансова 
звітність товариства в цілому були повними, відповідали приписам Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чинним положенням 
(стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці.
2. Аналіз показників фінансової звітності

Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники 
ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 
а показники рентабельності - за 2013 р.-2014 р. 

          Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2013 р. (за 2013 
р.) Значення на 31.12. 2014 р. (за 2014 р.) Оптимальне значення
1.Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Поточної (загальної) ліквідності або покриття
             Підсумок розділів ІІ-ІІІ активу
 К1.1= ------------------------------------------------- 
           Підсумок розділів ІІ-ІV пасиву
1.2. Термінової або швидкої ліквідності 
      Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу - рядки (1100-1110) 
      К1.2=     ----------------------------------------------
             Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності
        Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)
      К1.3= ------------------------------------------------------------
            Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

0,59

0,24

0,00

0,89

0,47

0,19

більше 2,0

1,0-2,0

0,25 - 0,5 

2. Коефіцієнт фінансової стійкості
( покриття зобов'язань власним капіталом)
          Підсумок розділів  ІІ - V пасиву
К2= ---------------------------------------------------
                   Підсумок І розділу пасиву            

0,24

0,18

менше 1,0
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
         І розділ пасиву балансу
К3= -----------------------------------
        всього за активами балансу

0,81

0,85



   0.25-0,5
4. Рентабельність собівартості
   чистий прибуток (код рядку 2350 ф.2) 
         К4= ------------------------------------------------------- х 100% 
          (код рядку 2050 ф. 2)

7,90

3,02

5. Рентабельність реалізації
     чистий  прибуток (код рядку 2350 ф.2 )
        К5= -----------------------------------------------------х 100%
        (код рядку 2000 ф. 2)

0,07

0,35
6. Рентабельність активів
        чистий прибуток (код рядку 2350 ф.2 )
        К6= ------------------------------------------------------------------х 
100%
      ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)

1,00

0,06

більше 0

З інформації таблиці вбачається, що фінансовий  стан товариства в звітному році 
був задовільним. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний 
фінансовий стан товариства. 
Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво  вплинути на фінанси-
господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 
Судження щодо можливості безупинного функціонування товариства, як суб'єкта 
господарювання, є цілком обгрунтованим.

Незалежний аудитор, в.о. директора фірми "Трансаудит" 
Блюмберг В.М.
(Сертифікат АПУ серії А № 002745 від 16.05.1995 р. строком дії - 16.05.2015 р.) 

Дата складання  24.04.2015 р.


