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.

Голова
правлiння
(посада)

Василенко Дмитро Валерiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство Виробниче Об"єднання
"АВТОТРАНСПОРТНИК"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

20572715

4. Місцезнаходження
емітента

08500 Київська область д/н м. Фастiв вул. Транспортна, буд.2

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

04565 66711 04565 67624

6. Електронна поштова
atp@atrep.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Газета "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі
Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки У змiстi рiчної iнформацiї емiтента не мiститься: "Вiдомостi щодо щодо участi i емiтента в
створеннi юридичних осiб" в зв'язку з тим, що товариство в 2013 роцi юридичних осiб не створювало; "Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря" - посади корпоративного секретаря немає."Iнформацiя про рейтингове
агентство" - емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки
та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку, послугами рейтингових агентств не
користувався; "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - емiтент є акцiонерним товариством; "Iнформацiя про
дивiденди" - за звiтний перiод рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались та не
виплачувались; "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - емiтентом облiгацiї, iншi та похiднi цiннi папери не випускались;
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - протягом звiтного перiоду емiтент не
здiйснював викуп власних акцiй; "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв" - емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв; "Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй",
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"- iпотечнi цiннi папери не випускалися;
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"
- емiтент не змав кредитних договорiв, забеспечених iпотеками ; "Iнформацiя про випуски iпотечних
сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - емiтент не здiйснював випуски iпотечних
сертифiкатiв, не має iпотечних активiв; "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв
ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сетрифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiвФОН" та
"Правила ФОН" - емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН; "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до положень стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть
вiдповiдно до ПСБО; "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових
облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство Виробниче
Об"єднання "АВТОТРАНСПОРТНИК"

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

ААБ № 534179

3. Дата проведення державної реєстрації

11.03.1994

4. Територія (область)

Київська область

5. Статутний капітал (грн.)

2306976.00

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

0.000

0.000
70

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41

ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

45.20

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

41.20

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

10. Органи управління
д/н
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Банк "Київська Русь"

2) МФО банку

319092

3) Поточний рахунок

2600887366001

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) Поточний рахунок

26003010137365

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

14.05.2012

Державна архітектурно-будівельна інспекція Украіни. Інспекція
державного архітектурно- будівельного контролю у м. Києві

14.05.2015 р.

господарська діяльність у будівництві,
серія АД №035856
пов"язана із створенням об"єктів архітектури
Опис

Перелік робіт провадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури:
Будівельні та монтажні роботи
Монтаж інженерних мереж
Будівництво транспортних споруд

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)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фастiвське
20602936
транспортно-комерцiйне пiдприємство "Транском"

08500 Київська область д/н м. Фастiв вул. Транспортна,
будинок 2

0.003000000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАТЕКС
ЛтД"

08500 Київська область д/н м. Фастiв вул. Транспортна,
будинок 2

0.655400000000

13729027

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)

593 фiзичнi особи

д/н д/н д/н

99.341600000000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Голова правління
1) посада
Василенко Дмитрій Валерійович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СМ 439960 02.03.2002 Фастівським МРВ ГУ МВС Украіни в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1984
4) рік народження**
вища
5) освіта**
4
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ ФТКП "ТРАНСКОМ", директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
01.06.2013 1 рік
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Голова Правлiння має право без довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, якщо
виконання таких дiй не обмежено Наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в
тому числi має право укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства угоди, договори, iншi договiрно-правовi,
фiнансово-розрахунковi, внутрiшньо-розпорядчi документи та iншi документи, має право видавати
довiреностi, має право прийняття на роботу та звiльнення з роботи найманих працiвникiв Товариства, в
тому числi заступникiв Голови Правлiння, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства, вiдкриває банкiвськi рахунки, представляє iнтереси
Товариства, виступає вiд його iменi в державних, а також в усiх судових органах, перед iншими
пiдприємствами, установами та органiзацiями, затверджує штатний розклад Товариства. Права Голови
Правлiння та членiв Правлiння можуть бути обмеженi Наглядовою Радою Товариства або одноосiбно
Головою Наглядової Ради (Президентом) Товариства. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв
засiдання Правлiння. Голова Правлiння не рiдше одного разу на рiк звiтує перед Загальними зборами
акцiонерiв про роботу Правлiння та про стан справ Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, крім
передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась. Голова Правлiння посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
Член правління
1) посада
Руденко Артем Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СМ 268806 25.05.2000 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1984
4) рік народження**
вища
5) освіта**
1
6) стаж керівної роботи (років)**
Акціонерне товариство "Автотранспортник", начальник СТО.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
01.06.2013 1 рік
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов"язки члена правлiння: - забезпечує, у складi правлiння, виконання рiшень
загальних зборiв акцiонерiв; - особисто бере участь у засiданнях правлiння; - очолює вiдповiдний напрям
роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв емiтента вiдповiдно до розподiлу
обов'язкiв мiж членами правлiння; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь яких інших підприємствах не обіймає.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який

Член правління
Мостовой Володимир Вікторович
СМ 267955 11.04.2000 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
Київскій області
1983
вища
1
Акціонерне товариство "Автотранспортнік", менеджер
01.06.2013 1 рік

обрано
9) опис Повноваження та обов"язки члена правлiння: - забезпечує, у складi правлiння, виконання рiшень
загальних зборiв акцiонерiв; - особисто бере участь у засiданнях правлiння; - очолює вiдповiдний напрям
роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв емiтента вiдповiдно до розподiлу
обов'язкiв мiж членами правлiння; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Винагороди не виплачувались. Посад на тбудь-яких інших підприємствах не обіймає.
Голова наглядової ради
1) посада
Затхей Валентин Михайлович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СК 373974 14.12.1996 Васильківським МВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київскій області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1963
4) рік народження**
вища
5) освіта**
28
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ ТД "Камаз", генеральний директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
16.07.1011 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них,
відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено
статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про
наглядову раду.
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства
у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будьякi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради
Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може функцiонувати
також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова
Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення,
накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства,
iншими органами та працiвниками Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших підприємствах не
обіймає.
Член наглядової ради
1) посада
Затхей Михайло Гнатович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СК 381933 29.11.1996 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київсткій області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1939
4) рік народження**
вища
5) освіта**
47
6) стаж керівної роботи (років)**
Управління ТБО автомобільного транспорту, голова
7) найменування підприємства та
Наглядової ради
попередня посада, яку займав**
16.07.2011 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням
про наглядову раду акціонерного товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших пілприємствах не
обіймає.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який

Член нагладової ради
Коршак Максим Борисович
СМ 566906 18.09.2003 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
Київській області
1987
вища
3
Боярське від. ВЕНС . менеджер
16.07.2011 3 роки

обрано
9) опис У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням
про наглядову раду акціонерного товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших пілприємствах не
обіймає.
Член наглядової ради
1) посада
Затхей Світлана Михайлівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СК 235999 06.06.1996 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1970
4) рік народження**
вища
5) освіта**
20
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ "Катекс", директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
16.07.2011 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням
про наглядову раду акціонерного товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших підприємствах не
обіймає.
Член наглядової ради
1) посада
Поровай Володимир Вікторович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СТ 351581 23.09.2013 Фастівським РВ Управління ДМС
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
України в Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1985
4) рік народження**
вища
5) освіта**
1
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ ФТКП "Транском", директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
16.07.2011 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням
про наглядову раду акціонерного товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших підприємствах не
обіймає.
Голова ревізійної комісії
1) посада
Зубченко Володимир Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СМ 997530 12.12.2017 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1962
4) рік народження**
вища
5) освіта**
19
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ "Автосервіс", директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.07.2011 5 років
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння
Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням
Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових
осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих
пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її
звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке
затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для
проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити
аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у

засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Член ревізійної комісії
1) посада
Петрова Валентина Миколаївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СК 682432 28.10.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
средня загальна
5) освіта**
0
6) стаж керівної роботи (років)**
ТОВ "Автосервіс", бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.07.2011 5 років
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння
Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням
Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових
осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих
пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її
звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке
затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для
проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити
аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у
засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших пілприємствах не обіймає.
Член ревізійної комісії
1) посада
Руденко Артем Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СМ 268806 25.05.2000 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1984
4) рік народження**
вища
5) освіта**
0
6) стаж керівної роботи (років)**
служба в СА
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.07.2011 5 років
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння
Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням
Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових
осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих
пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її
звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке
затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для
проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити
аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у
засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Винагороди не виплачувались. Посад на будь-яких інших пілприємствах не обіймає.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер
Юсин Галина Йосипівна
СК 442964 08.02.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в
Київській області
1959
вища
4
Головний бухгалтер ТОВ "Ефсин"

20.03.2013 безстроково
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi>, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. 2.
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку
всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного
дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних
заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i
регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом
встановленого термiну. 5. Забезпечує складання, на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової
звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи
щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та
рух коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi
передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв,
затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства
забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з
iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових
операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10.
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз
нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Органiзовує
роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства. 12. Забезпечує органiзацiю
проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою виявлення резервiв,
запобiгання втратам. 13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними
посадовi завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами
iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному
законодавствi.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди
не виплачувались. Посад на будь-яких інших пілприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член наглядової
ради

Затхей Світлана
Михайлівна

СК 235999 06.06.1996
Фастівським МРВ ГУ МВС
України в Київькій області

31

0.018812506070

31

0

0

0

31

0.018812506070

31

0

0

0

Усього

Від загальної
привілейов
Кількість
кількості акцій
прості
на
ані на
акцій (штук)
прості іменні
Привілейовані
(у відсотках)
пред'явника
пред'явник
іменні
а

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

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

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
привілейо
кількості акцій
прості на
вані на
прості іменні
Привілейовані
(у відсотках)
пред'явника
пред'явни
іменні
ка

Фiзична особа

д/н д/н д/н

135020

81.93756675405

135020

0

0

0

135020

81.937566754054 135020

0

0

0

Усього

Здесь не обязательно указывать ФИО физ. особы и паспортные данные

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові
Позачергові
X
26.04.2013
Дата проведення
82.1
Кворум зборів
Опис ППРОТОКОЛ № 15
РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
(надалi - Збори)
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"АВТОТРАНСПОРТНИК"
(надалi - Товариство)
м. Фастiв
26 квiтня 2013 року
Вид загальних зборів

Дата та час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi в Зборах: 26
квiтня 2013 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Дата та час вiдкриття (проведення) Зборiв: 26 квiтня 2013 року о 16 год. 00 хв.
Мiсце реєстрацiї учасникiв та проведення Зборiв: Україна, Київська область, м. Фастiв, вул. Транспортна,
2 , кiмната 25.
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастiв, вул. Транспортна, 2.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину за три робочих днi
до дня проведення Зборiв - 22 квiтня 2013 року.
СЛУХАЛИ:
Затхея В.М., який довiв до вiдома учасникiв Зборiв, що за рiшенням Наглядової ради Товариства
(Протокол вiд 11 березня 2013 року) було призначено робочi органи Зборiв, а саме:
" Головою загальних зборiв акцiонерiв - Затхея Валентина Михайловича.
" Секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Стороженка Вiктора Сергiйовича.
" Реєстрацiйну комiсiю у складi Баушко Вiталiй В'ячеславович (член комiсiї), Петрова Валентина
Миколаївна (член комiсiї) та Площенюк Валентина Василiвна (член комiсiї).
Попередньо затвердженi та винесенi на розгляд Зборiв наступнi кандидати в лiчильну комiсiю:
" голова комiсiї - Баушко Вiталiй В'ячеславович;
" член комiсiї - Петрова Валентина Миколаївна;
" член комiсiї - Площенюк Валентина Василiвна.
Затхей В.М. доповiв про роботу Реєстрацiйної комiсiї, основними цiлями якої були:
- реєстрацiя учасникiв Зборiв, видача бюлетенiв для голосування учасникiв;
- визначення правомочностi та наявнiсть кворуму Зборiв (не менш як 60 вiдсоткiв голосiв вiд Статутного
капiталу).
По питанню досягнення кворуму Зборiв Товариства Затхей В.М. зачитав Протокол Реєстрацiйної комiсiї.
Згiдно перелiку акцiонерiв, складеного вiдповiдно до законодавства України, загальна кiлькiсть
акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складає 594 осiб, яким
належать 164 784 (сто шiстдесят чотири тисячi сiмсот вiсiмдесят чотири ) штук простих iменних акцiй
Товариства, що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Статутний капiтал Товариства становить 2 306
976,00 (два мiльйони триста шiсть тисяч дев'ятсот сiмдесят шiсть гривень 00 коп.).
Для визначення кворуму Зборiв необхiдно не менш як 60 % вiд кiлькостi простих iменних акцiй
Товариства, що складає 98 871 (дев'яносто вiсiм тисяч шiстсот вiсiмдесят одна) штука акцiй Товариства,
якi надають право голосу для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї Зборiв.
Для участi у Зборах зареєструвалися 6 осiб, якi володiють акцiями в кiлькостi 135 288 (сто тридцять п'ять
тисяч двiстi вiсiмдесят вiсiм) штук акцiй Товариства (голосами), якi надають право голосу для вирiшення
питань, що вiдносяться до компетенцiї Зборiв, що складає 82,1% голосiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства.
На Зборах Товариства присутнi: акцiонери Товариства (їх представники), запрошенi особи, представники
органiв управлiння Товариства.
На пiдставi протоколу Реєстрацiйної комiсiї кворум Зборiв Товариства досягнуто.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
8. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ СЛУХАЛИ ТА ВИРIШИЛИ:
1. З першого питання порядку денного ("Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Зборiв
Товариства") - слухали Стороженка Вiктора Сергiйовича, який запропонував обрати лiчильну комiсiю
Зборiв Товариства, вiдповiдно до проектiв рiшень та зазначених в них кандидатiв.

Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По першому питанню порядку денного вирiшили:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi:
- Голова комiсiї - Баушко Вiталiй В'ячеславович;
- член комiсiї - Петрова Валентина Миколаївна;
- член комiсiї - Площенюк Валентина Василiвна.
2. З другого питання порядку денного ("Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв
Товариства") - слухали Стороженка Вiктора Сергiйовича, який запропонував, з метою проведення Зборiв,
встановити порядок проведення Зборiв вiдповiдно до проектiв рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По другому питанню порядку денного вирiшили:
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:
2.1.1. згiдно п.6 ст. 42 закону України "Про акцiонернi товариства" на Зборах не можуть приймати
рiшення з питань, не включених до порядку денного;
2.1.2. рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються закритим голосуванням за бюлетенями,
технiчнi питання - пiдняттям бюлетенiв (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
2.1.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборiв: заслухати
доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли
до Президiї Зборiв та провести голосування. Пiсля розгляду першого, другого та останнього питання
порядку денного провести пiдрахунок голосiв та заслухати пiдсумки голосування з усiх питань порядку
денного;
2.1.4. заяви акцiонерiв i їх пропозицiї щодо проектiв рiшень прийматимуться на зборах у письмовiй
формi;
2.1.5. доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;
2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.
3. З третього питання порядку денного ("Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк") - слухали Василенка Дмитрiя
Валерiйовича, який запропонував затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк, який доведено до вiдома акцiонерiв та вiдповiдно до проектiв рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По третьому питанню порядку денного вирiшили:
3.1. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк,
що додається.
4. З четвертого питання порядку денного ("Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства за 2012 рiк") - слухали Затхея Валентина Михайловича, який запропонував
затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк, який доведено до вiдома акцiонерiв та вiдповiдно
до проектiв рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:
4.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк, що додається
5. З п'ятого питання порядку денного ("Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної

комiсiї Товариства за 2012 рiк") - слухали Зубченка Володимира Володимировича, який запропонував
затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк, який доведено до вiдома акцiонерiв та вiдповiдно
до проектiв рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається не прийнятим.
По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:
5.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк, що додається.
6. З шостого питання порядку денного ("Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк") слухали Юсин Галину Йосипiвну, яка запропонувала проголосувати за рiчний звiт Товариства за 2012 рiк
який доведено до вiдома акцiонерiв та вiдповiдно до проектiв рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По шостому питанню порядку денного вирiшили:
6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу та рiчних фiнансових результатiв дiяльностi за
2012 рiк, що додаються.
7. З сьомого питання порядку денного ("Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк") слухали Василенка Дмитрiя Валерiйовича, яка запропонувала проголосувати за оголошений проект
рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
7.1. Розподiл прибутку не проводити у зв'язку iз збитковiстю дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
8. З восьмого питання порядку денного ("Про визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на
2013 рiк") - слухали Василенка Дмитрiя Валерiйовича, який запропонував проголосувати за оголошений
проект рiшень.
Голосували:
"ЗА" - поданi 5 бюлетенiв, в яких визначено 135 239 (сто тридцять п'ять тисяч двiстi тридцять дев'ять)
голосiв, що складає 99,96% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"ПРОТИ" - поданi 1 бюлетень, в якому визначено 49 (сорок дев'ять) голосiв, що складає 0,04% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
"УТРИМАЛИСЬ" - поданi 0 бюлетенiв, в яких визначено 0 (нуль) голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в Зборах.
Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:
8.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк, що додаються.
Голова Зборiв
Секретар Зборiв
Голова правлiння
М.П.

____________/Затхей В.М./
____________/Стороженко В.С./
____________/ Василенко Д.В./

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України"

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповілальністю Аудиторська фірма "УніверсалАудит"

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ д/н м. Київ вул. Б.Гринченка, б. 3
Правила Центрального депозитарію цінних паперів №2092
НКЦПФР

01.10.2013
044 279-10-78
044 377 -70-16
здійснення депозітарної діяльності
Протягом звiтного перiоду проводились депозитарнi (облiковi,
iнформацiйнi) операцiї

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35893239
01054 м. Київ д/н м. Київ вул. Олеся Гончара, б.57-Б
АЕ №263223
НКЦПФР

28.08.2013
044 581 65 56
044 581 65 56
Депозитарна діяльнысть депозитарної установи
Надавалися послуги щодо ведення рахунку у цiнних паперах, зберiгання
належних ПАТ Автотранспортнік цiнних паперiв, обслуговування операцiй
за цим рахунком.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22890033
03037 м. Київ Солом"янський район м. Київ вул. Білгородська, буд.14, кв.
28
0673
Аудиторська палата України

26.01.2001
(044) 270-20-62
(044) 270-20-62
діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Протягом звiтного перiоду були наданi наступнi аудиторськi послуги:
проведений аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ Виробниче Обє"днання
"Автотранспортнік"

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

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
Номінальна
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
вартість
паперу
форма випуску
номер
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Частка у
Загальна
статутному
номінальна
капіталі (у
вартість (грн.)
відсотках)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

10.01.2011

22/10/1/11

Ту ДКЦПФР в м.
Київі та області

UA4000109961

Акція проста
бездокумент Документарнi iменнi
арна іменна

14.00

164784

2306976.00

100.000000000
000

Опис

Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не здiйснюється.
Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Акціонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНИК" засновано згідно рішення засновників від
25.02.94 року (протокол № 1) шляхом перетворення суб'єкта підприємницької
діяльності орендного автотранспортного підприємства АТП № 13265.

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
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має, змiн в органiзацiйнiй
структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було та в подальшому не
передбачається

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 працівників облікового складу (осіб) - 58, середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -2,
чисельність осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня (тижня0 -2.
Фонд оплати праці в 2012 році - 940 тис.грн., в 2013 році - 1 066 000 грн. В 2013
році ФОП збільшився на 126 тис. грн.
Для забезпечення рівня кваліфікації посадові особи проходять необхідне навчання,
яке вимагає законодавство.

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 не належить до об'єднань підприємств

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основні принципи облікової політики
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід Компанією
оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка
оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок,

вирахувань, а також податків або мит із продажу. Для визнання виручки також
повинні виконуватись такі критерії:
Дохід від реалізації товарів, робот, послуг
Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно
визначена, та коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товар,
переходять до покупця, зазвичай, при доставці товарів.
Податки
Податок на додану вартість
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану
вартість (ПДВ), крім таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим
органом; в такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або
частина витратної статті, залежно від обставин;
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським
податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених
компаніями в їх податкових деклараціях. Поточні податкові зобов'язання та активи
за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати
податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на
дату складання балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і
зобов'язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової
звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових
різницях.
На кожну балансову дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених
податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує
ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би
реалізувати суму такого відстроченого податкового активу.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками
(та податковими законами), застосування яких очікується у році, в якому
відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або
оголошених на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які обліковуються не в
звіті про прибутки та збитки, обліковується відповідно. Відстрочений податок на
прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо в складі
капіталу, відображається в складі капіталу.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають
взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові
активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові
активи та зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного
податкового органу.
В 2013 році Компанія не розраховувала відстрочені податкові активи та
зобов'язання.
Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи
Первісне визнання, та оцінка
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як
фінансові активи за справедливою вартістю ; позики та дебіторська заборгованість;
інвестиції, утримувані до погашення або інвестиції, наявні для продажу або як
похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія
визначає класифікацію її фінансових активів при первісному визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс
(у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо
пов'язані зі здійсненням операції.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких
вимагають передачі
активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку,
відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе
зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцінка.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:
Позики та дебіторська заборгованість
Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з
установленими або обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку.
Після первісного визнання такі фінансові активи оцінюються за амортизованою
вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки, за
вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з

урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які
є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до
складу доходів від фінансування у звіті про прибутки або збитки. Витрати,
обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки та збитки у складі витрат
із інших операційних витрат.
Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих
фінансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими
покупцями, на момент закінчення торгів на дату звітності. Справедлива вартість
інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається з використанням
методик оцінки. Інвестиції в інструменти капіталу, які не котируються на ринку, і
справедлива вартість яких не може бути достовірно оцінена, відображаються за
собівартістю.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення
фінансового активу або Компанії фінансових активів. Фінансовий актив або Компанія
фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує
об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися
після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали
вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або Компанією
фінансових активів, що піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть
включати зазначення того, що боржник або Компанія боржників зазнають істотних
фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно
здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність
того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової
реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що
вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої
заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з
відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів.
Фінансові зобов'язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються
відповідно як фінансові зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, кредити і позики, або похідні інструменти, визначені як
інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія класифікує свої
фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у
випадку позик і кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно
угоди.
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську
заборгованість і процентні кредити та позики.
Подальша оцінка
Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з
визначеним строком погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість
без визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю.
Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за
такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при
припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням
ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при
придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної
процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу
фінансових витрат у звіті про прибутки або збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо
зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно
змінені, така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного
зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій
вартості визнається у звіті про прибутки та збитки.
Згортання фінансових інструментів
Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в
балансі здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права провести
згортання визнаних сум та наміру здійснити розрахунок на нетто-основі або
реалізувати актив одночасно з погашенням зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на
активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань
або котирувань дилерів (котирування на купівлю для довгих позицій і котирування на
продаж для коротких позицій), без вирахування витрат за угодою.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку,
справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки.
Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній
основі операцій, використання поточної справедливої вартості аналогічних
інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки.
Основні засоби
Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або
будівництва, без включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням
накопиченої амортизації та знецінення. Первісна вартість включає в себе фактично
понесені витрати на заміну частин обладнання при дотриманні необхідних умов
визнання активів.
На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення
основних засобів. За наявності зазначених ознак керівництво Компанії виробляє
оцінку суми очікуваного відшкодування, яка визнається рівною найбільшою з двох
величин: справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, і
цінності використання активу. При цьому балансова вартість активів зменшується до
величини суми очікуваного відшкодування, а різниця визнається у вигляді
витрат(збитку від знецінення) в звіті про фінансові результати. Збиток від
знецінення, визнаний за активами в попередні звітних періодах, сторнується у
випадку змін в оціночних показниках, використовуваних для визначення суми
очікуваного відшкодування активів. Станом на 31.12.2013 р. Компанія не проводила
тест на знецінення активів.
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання
економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується.
Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку
(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його
балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому
актив був знятий з обліку.
Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 2012 року проводились
підприємством відповідно до вимог МСФЗ 16 "Основні засоби", та на підставі
"Інструкції по порядку ведення обліку необоротних активів" та облікової політики.
Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном служби більше 1
року (у тому числі об'єкти, що знаходяться на державній реєстрації)
використовувані у виробничій, торгівельній діяльності, а також для цілей
адміністративного управління. Об'єкти, що відповідають критеріям "Майно,
призначене для продажу", враховуються відособлено у складі необоротних активів для
продажу.
Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за
прямолінійним методом протягом передбачуваного строку корисного використання
активів. Строки корисного використання аналізуються і, при необхідності,
коригуються за станом на кожну звітну дату.
Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту об'єкта
основних засобів.
Витрати на утримання об'єктів основних засобів відносяться на витрати в момент їх
виникнення. Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені
об'єкти списуються.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та
обліковується по собівартості. Вона включає вартість будівництва, інші прямі
витрати та аванси видані, які пов'язані з будівництвом. Незавершене будівництво не
амортизується до тих пір, поки відповідний актив не буде добудований та введений в
експлуатацію
Оренда
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди,
відбувається на базі аналізу змісту операції на дату виникнення відносин оренди.
При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від використання
конкретного активу або активів та чи переходить право використання активу в
результаті даної операції.
Компанія в якості орендаря
Фінансова оренда (лізинг), за якою до Компанії переходять практично усі ризики і
вигоди, пов'язані з володінням орендованим активом, капіталізується на дату
початку строку дії оренди у сумі справедливої вартості орендованого майна, або,
якщо ця сума менше, - у сумі дисконтованої вартості мінімальних орендних платежів.
Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та зменшенням зобов'язань
з оренди таким чином, щоб досягнути фіксованої ставки процента на непогашену суму
зобов'язань. Вартість фінансування відображається безпосередньо у звіті про
прибутки та збитки.

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні прибутки
та збитки прямолінійним методом протягом усього строку оренди.
Компанія в якості орендодавця
Договори оренди за якими у Компанії залишаються практично всі ризики і переваги
від володіння активом, класифікуються як оперативна оренда. Первісні прямі
витрати, понесені при заключенні договору операційної оренди включаються в
балансову вартість переданого в оренду актива і визнаються протягом терміну оренди
на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі по оренді визнаються у
складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або
виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його
підготовки до використання відповідно до намірів Компанії або до продажу,
капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати на
позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені.
Витрати на позики включають процентні витрати та інші витрати, понесені компанією
у зв'язку з позичанням коштів.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після
первісного визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються
за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення
корисності. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом
очікуваного періоду корисного використання, та оцінюються на предмет втрати
корисності при наявності ознак такої втрата корисності. Згідно з обліковою
політикою підприємства строки корисного використання становлять:
Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом 2013
року здійснювалися підприємством у відповідності до норм МСФЗ 38 "Нематеріальні
активи", та на підставі "Інструкції по порядку ведення обліку необоротних активів"
та облікової політики. Інші об'єкти (ліцензії, патенти, невиняткові права
користування комп'ютерними програмами з терміном служби не більше 1 року), не
визнаються нематеріальними активами і враховуються у складі витрат майбутніх
періодів.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про сукупний
прибуток в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю
реалізації.
Собівартість включає вартість придбання, а також затрати, які були понесні для
приведення запасів до стану і місцезнаходження, в якому вони знаходяться. Вартість
запасів розраховується по принципу середньозваженої вартості і включає в себе
витрати на придбання запасів, витрати на транспортування і доведення до поточного
стану. Чиста вартість реалізації являє собою ймовірну ціну реалізації за
вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням
продукції до готовності, та витрат на її реалізацію.
Зменшення корисності не фінансових активів
Станом на кожну звітну дату Компанія визначає ознаки можливого зменшення
корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне
тестування активу на зменшення корисності, Компанія виконує оцінку вартості
очікуваного відшкодування активу. Вартість очікуваного відшкодування активу
визначається як більша з наступних величин: справедлива вартість активу або
одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та
вартості використання активу. Вартість очікуваного відшкодування активу
визначається для окремого активу, крім випадків коли актив не генерує потоки
грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються іншими
активами або Компаніями активів.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування,
актив вважається знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування.
При оцінці вартості використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості
грошей у часі та ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за
вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна методика оцінки. Ці
розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними
індикаторами справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності активів
визнаються в окремому рядку у звіті про прибутки та збитки за винятком раніше
дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого сукупного доходу. В
цьому випадку збитки від зменшення корисності також визнаються в складі іншого
сукупного доходу в межах суми попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату Компанія визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від
зменшення корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо

така ознака є, то розраховується відшкодовувана сума активу чи одиниці, що генерує
грошові потоки. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки
в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які використовувались для визначення
суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку від зменшення
корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його
відшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за
вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в
попередні роки не був би визнаний збиток від зменшення корисності. Таке
відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, за виключенням
випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку
відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.
Передплати видані
Передплати постачальникам відображаються за вартістю, за вирахуванням ПДВ за
вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. Резерв зменшення
корисності нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що
Компанія не отримає активів чи послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих
передплат. Сума резерву розраховується як різниця між балансовою вартістю та
вартістю, що може бути відшкодована. Збитки від зменшення корисності визнаються в
звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших операційних витрат.
Грошові кошти
Грошові кошти, що представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових
коштів на банківському рахунку та готівки в касі.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє юридичне або
конструктивне зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що
погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Якщо Компанія
очікує, що забезпечення повністю або частково буде відшкодоване, наприклад,
внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив,
але лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. Витрати що
відносяться до нарахування резерву відображаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки за вирахуванням відшкодування.
У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові
оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, ризики, пов'язані з
певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми
забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.

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;
ПАТ Автотранспортник пропонує широкий спектр професійних послуг різноманітного
формату: від дрібного ремонту та діагностики вантажної техніки до її капітального
ремонту з заміною основного устаткування або переобладнання. Послуги надаються
командою досвідчених, кваліфікованих фахівців з використанням фірмового обладнання
на власній сертифікованій сервісній базі. Відрізняємось жорстким контролем якості
на кожному етапі виконання робіт та нестандартним підходом до вирішення різних
проблем. Індивідуальний підхід та гнучка цінова політика.
Виконуємо наступні роботи:
проведення технічних обслуговувань (ТО-1, ТО-2) та інших видів періодичних робіт

ремонт, регулювання та ТО двигунів
ремонт паливних систем
ремонт КПП, дільників
змащувальні роботи
ремонт електрообладнання
ремонт ходової частини
стендова діагностика та ремонт гальмівних системи вантажних транспортних засобів
ремонт пневматичних систем
перевірка токсичності та димності відпрацьованих газів двигунів автомобілів
електорогазозварювальні роботи.

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
Емiтент не здiйснював суттєвих придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять
рокiв, пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань,
пов'язаних з його господарською дiяльнiстю

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
Відсутні

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
Основнi засоби Товариства знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi
правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались.
Капiтальне будiвництво в Товариствi на протязi року не було i не планується в
найближчому роцi. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв
пiдприємства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики
держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги,
енергоносiї, iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть замовникiв. Суттєво на
роботу Товариства впливають: рiвень доходiв торгiвельних органiзацiй,
нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Полiтика фiнансування -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання
оборотних коштiв. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на
власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, є суттєвими
факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi емiтента. Обсяг
робочого капiталу забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента - у перiоди
збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та,
навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути
використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути
збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки
запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення
лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення
боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

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 договорiв, на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В 2014 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi техобслуговування
ремонту автомобілів. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх
роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо
робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi
можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї,
зростання цiн, що негативно вплине на дiяльнiсть емiтента.

та

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися, витрат
щодо цього немає.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
1.
01.07.2013 (дата відкриття провадження в справі) - ТОВ НВО Фастівський завод
хімічного машинобудування ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" до ПАТ ВО "Автотранспортник" про
повернення майна із чужого незаконного володіння та стягнення збитків
Господарський суд Київської області, апеляційна інстанція. В позові відмовлено.
2.
15.03.2013(дата відкриття провадження в справі) - Фастівска міжрайонна
прокуратура в інтересах Кутенко К.М. до ПАТ ВО "Автотранспортник" Нестеренка С.О.
про встановлення факту перебування у трудових відносинах
Фастівський
міськрайонний суд Київської області, апеляційна інстанція. В позові відмовлено

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
20.03.2013 р. Наказом Голови правління Публічне акціонерне товариство Виробниче
Об’єднання «Автотранспортник» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб
емітента, а саме:
- звільнено з посади головного бухгалтера Савченко Валентину Федорівну (паспорт
серії СО №345988, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України, 01 березня 2000 року) за
власним бажанням, наказом Голови правління №21-ВК, від 20.03.2013р. Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 01.08.2011 р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду головного бухгалтера Юсин Галину Йосипівну (паспорт серії
СК №442964 , виданий Фастівським МРВ ГУ МВС, 08 лютого 1997 року) за рішенням
Голови правління. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу

призначено на безстроковий термін; до призначення займала наступні посади:
головний бухгалтер ТОВ «Ефсин»; непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має.
21.05.2013р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства Виробниче
Об'єднання "Автотранспортник" прийнято рішення про зміну складу посадових осіб
емітента, а саме:
- звільнено з 31 травня 2013 року з посади Голови Правління Товариства Василенка
Дмитрія Валерійовича (ідентифікаційний номер 3103311159, паспорт СМ 439960 виданий
02 березня 2002 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). Часткою
у статутному капіталі емітента не володіє, обіймав посаду з 15.07.2011 року,
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
- звільнено з 31 травня 2013 року з посади члена Правління Товариства Кириченка
Валерія Михайловича (ідентифікаційний номер1841412037, паспорт СК 543327 виданий
23.04.1997 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). Часткою у
статутному капіталі емітента володіє -79 простих акцій, що складає 0,0479%,
обіймав посаду з 15.07.2011 року, непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має;
- звільнено з 31 травня 2013 року з посади члена Правління Товариства Стороженка
Віктора Сергійовича (ідентифікаційний номер 2180106136, паспорт СК 684243 виданий
05.12.1997 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). Часткою у
статутному капіталі емітента володіє - 21 простих акцій, що складає 0,0127%,
обіймав посаду з 15.07.2011 року, непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має;
- призначено з 01 червня 2013 року на посаду Голови Правління Товариства Василенка
Дмитрія Валерійовича (ідентифікаційний номер 3103311159, паспорт СМ 439960 виданий
02 березня 2002 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області) строком
на 1 (один) рік до 23 травня 2014 року. Часткою у статутному капіталі емітента не
володіє, до призначення обіймав наступні посади: Голова Правління Публічного
акціонерного товариства Виробниче Об'єднання "Автотранспортник", непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
- призначено з 01 червня 2013 року на посаду члена Правління Товариства Руденка
Артема Володимировича (ідентифікаційний номер 3079813190, паспорт СМ 268806
виданий 25 травня 2000 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області)
строком на 1 (один) рік до 23 травня 2014 року. Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє, до призначення обіймав наступні посади: начальник СТО
Публічного акціонерного товариства Виробниче Об'єднання "Автотранспортник",
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
- призначено з 01 червня 2013 року на посаду члена Правління Товариства Мостового
Володимира Вікторовича (ідентифікаційний номер 3059114250, паспорт СМ 267955
виданий 11 квітня 2000 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області)
строком на 1 (один) рік до 23 травня 2014 року. Часткою у статутному капіталі
емітента не володіє, до призначення обіймав наступні посади: менеджер на
автомобільному транспорті Публічного акціонерного товариства Виробниче Об'єднання
"Автотранспортник", непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.

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

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
5174.000
5422.000

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
5174.000
5422.000

- будівлі та споруди

3190.000

3119.000

0.000

0.000

3190.000

3119.000

- машини та обладнання

237.000

164.000

0.000

0.000

237.000

164.000

- транспортні засоби

1519.000

1988.000

0.000

0.000

1519.000

1988.000

- інші

228.000

151.000

0.000

0.000

228.000

151.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

5174.000

5422.000

0.000

0.000

5174.000

5422.000

Найменування основних
засобів

Пояснення : На дату баласу основні зсобі обліковуються за первісною вартістю за
вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Станом на
31.12.2013 р. не проводився тест на знецінення основних засобів.
Станом на 31.12.2013 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає
5422 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Ступінь зносу - 62%. Обмеження на
використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2940

3498

Статутний капітал (тис.грн.)

2307

2307

2307
2307
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(2940.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(2307.000 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.)

Кредити банку, у тому числі :
Довгостроковий кредит ПАТ "Банк "Київська
Русь"

Х
26.04.2011
д/н
Х
Х

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :

Дата
погашення

98.00
98.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
19.000

0.00
381.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

Х
14.04.2014

д/н
0.00
0.000
д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
381.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
1.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
232.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
3216.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
3928.00
Х
Х
Опис Iншi зобовязання на суму 3216 тис. грн., в т.ч.:
- поточна кредитна заборгованiсть за роботи, товари, послуги - 3157 тис. грн.,
- страхування - 15 тис. грн.,
- оплата працi - 36 тис. грн.,
- iнша поточна - 8 тис. грн.
Протягом 2013 р. товариство користувалося довгостроковими кредитами банкiв. Станом на
31.12.2013 р. заборгованiсть за довгостроковими кредитами складає 98 тис. грн. Всього за 2013 рiк
сплачено вiдсоткiв за кредитами на суму 48,4 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
20.03.2013
21.05.2013

Дата
оприлюднення
Вид інформації
повідомлення у
стрічці новин
2
3
25.03.2013
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2013
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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
2011
1
0
2
2012
1
0
3
2013
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
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
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X

X

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

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
5
1
0
1
0
0

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
у складі наглядової ради комітети не створені

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
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, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера
акціонерного
товаристві
паперів
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X
X

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
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
аудиторська фірма не пройшла перевірку системи внутрішнього контролю качества
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

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

Так
X

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Ні
X
X
X

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

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

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

за ЄДРПОУ

Коди
2014
01
20572715

за КОАТУУ
за КОПФГ

3211200000
230

за КВЕД

49.41

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство Виробниче Об"єднання
"АВТОТРАНСПОРТНИК"
Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ
Середня кількість працівників 70
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 08500 Київська область м. Фастiв вул. Транспортна, буд.2, т.04565
66711
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
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V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
1
1000 ---

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

3
3
-5174
12929
7755
---

3
3
4
5422
14264
8842
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----5174

---46
5472

1100

89

435

1101
1104
1110

63
26
--

414
21
--

1125

610

609

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

21
-6
-114
-114
262
336
1438

----67
-67
262
23
1396

1200

--

--

3
2
-5391
12306
6915
----

----5392
71
48
23
-576
--

126
-156
-34
1
33
3
367
1333
--

Баланс

1300

6612

6868

6725

Код На початок
рядка звітного року
2
3
1400

2307

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
2307
2307

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

3002
---1811
--3498

3002
---2369
--2940

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1525
1595

373
381
-2
756

98
---98

1600

--

--

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1605

--

381

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630

1943
9
-23
31

3157
1
-15
36

1645

--

232

1660
1665
1690
1695

--352
2358

--8
3830

1700

--

--

Баланс

1900

6612

6868

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Дивіться Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Голова правління

________________

Василенко Дмитро Валерійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Юсин Галина Йосипівна

3002
---1721
--3588
--

601
---601
--

---

1800
10
-20
51
---655
2536
--

6725

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство Виробниче
Об"єднання "АВТОТРАНСПОРТНИК"

за ЄДРПОУ

Коди
2014
01
20572715

01

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

7163

7049

2050

(6642)

(6764)

2090

521

285

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
146
(642)
(28)
(572)

(--)
190
(632)
(--)
(86)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(575)
--17
(--)
(--)
(--)

(243)
-102
179
(100)
(--)
(23)

2290

--

--

2295
2300

(558)
--

(85)
5

2305

--

--

2350

--

--

2355

(558)

(80)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--558

--80

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
3321
1066
397
1144
2986
8914

За аналогічний
період попереднього
року
4
2753
940
379
1102
2432
7606

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
164784
164784
( 3.38625110)

За аналогічний
період попереднього
року
4
164784
164784
( 0.54617000)

2615

( 3.38625110)

( 0.54617000)

2650

--

--

Дивіться Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Голова правління

________________

Василенко Дмитро Валерійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Юсин Галина Йосипівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство Виробниче Об"єднання
"АВТОТРАНСПОРТНИК"

за ЄДРПОУ

Коди
2014
01
20572715

01

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2013 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

8065

8019

3005
3006
3010
3020
3035
3095

--33
10
10
4

61
61
24
412
-52

3100

(5996)

(4991)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3145
3190
3195

(935)
(440)
(181)
(6)
(16)
(159)
(295)
(--)
(--)
275

(812)
(375)
(4)
(4)
(--)
(--)
(540)
(151)
(933)
762

3200

--

--

3205

--

67

3215

--

--

3220
3225
3250

----

--102

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(623)
(--)
(--)
-454

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

275
(--)
(47)
(--)
-322
-47
114
-67

228
(--)
(--)
(--)
-228
80
34
-114

Дивiться Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ
Голова правління

________________

Василенко Дмитро Валерiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Юсин Галина Йосипiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство Виробниче
Об"єднання "АВТОТРАНСПОРТНИК"

за ЄДРПОУ

Коди
2014
01
20572715

01

Звіт про власний капітал
за 2013 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

2
4000

3
2307

4
3002

5
--

6
--

Нерозподілений
прибуток
(непокри
тий
збиток)
7
-1811

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

2307

3002

--

--

-1811

--

--

3498

4100

--

--

--

--

-558

--

--

-558

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--2307

--3002

----

----

--558
-2369

----

----

--558
2940

Зареєстрований Капітал Додат- РезерКод
(пайови у дооцін- ковий
вний
рядка
й)
ках
капітал капітал
капітал

Неопла- Вилучений чений
капітал капітал

Всього

8
--

9
--

10
3498

Дивiться Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ
Голова правління

________________

Василенко Дмитро Валерiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Юсин Галина Йосипiвна

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв.28

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

22890033

0322
26.01.2001
187
П
000187
23.12.2013
до 23.12.2015

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"
Cвідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
26.01.2001р.
Україна
м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28 Тел./факс: (044) 270-20-62,
E-mail: Larisa072@gmail.com

№0322

від

А У Д И Т О Р С Ь К И Й
В И С Н О В О К
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Виробничого
Об'єднання "АВТОТРАНСПОРТНИК" за 2013 рік
Цей висновок адресується:
Акціонерам та керівництву Публічного акціонерного товариства Виробничого
Об'єднання "АВТОТРАНСПОРТНИК" Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку
Вступний параграф
Основні відомості про емітента
Найменування товариства Публічне акціонерне товариство Виробниче Об'єднання
"Автотранспортник"
Код ЄДРПОУ 20572715
Дата первинної реєстрації
11.03.1994 р.
Місто проведення реєстраційної дії Виконавчий комітет Фастівської міської ради
Київської області
Юридична адреса та місцезнаходження 08500, Київська обл., м. Фастів, вул.
Транспортна, б.2
Основні види діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про
аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та відповідно до
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності", МСА 570 "Безперервність", МСА 705 "Модифікації думки
у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні
показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та
нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони",
МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів". Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.

Аудиторський висновок складено також відповідно до вимог Законів України "Про
цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також до
вимог інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у
сфери проведення аудиту.
Опис перевіреної інформації :
1.
Установчі документи.
2.
Реєстраційні документи.
3.
Форми фінансової звітності за 2013 рік: Баланс (Звіт про фінансовий стан)
станом на 31.12.2013р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за
2013 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, Звіт про
власний капітал за 2013 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.
4.
Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам
бухгалтерського обліку за 2013рік.
5.
Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність
підприємства в 2013 році.
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства Виробничого Об'єднання
"АВТОТРАНСПОРТНИК (далі - Акціонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНИК", також Товариство) підготовлена з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності та облікової політики на основі припущення про безперервність
діяльності товариства.
Облікова політика Акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК" затверджена наказом №
б/н від 01.01.2012р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", відповідальність за надану звітність несе керівництво Акціонерного
товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК"
Управлінський персонал Акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК" несе
відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови правління Василенко Д.В. та в
присутності головного бухгалтера Юсин Г.Й.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності
Акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК" на основі результатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА). Ці
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального
подання фінансової звітності.
Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання
нашої умовно-позитивної думки.
Загальний висновок аудитора
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що управлінський персонал Товариства не
розраховував резерви сумнівної дебіторської заборгованості та резерви відпусток.
Управлінський персонал Товариства не проводив тест на знецінення
основних
засобів
станом на 31.12.2013 року.
За нашими підрахунками, можливий вплив зазначених показників на фінансову
звітність не є всеохоплюючими для фінансової звітності Товариства.
Крім того, проміжна фінансова звітність Компанії в 2013 році не відповідала
вимогам МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" щодо повного комплекту фінансових
звітів.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", надана інформація дає повне

і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів Акціонерного товариства
"АВТОТРАНСПОРТНИК". Фінансова звітність складена згідно вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці та достовірно
відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансово-господарський стан
Акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК" на 31 грудня 2013 року.
Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених "Вимогами до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженими рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360
1.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
1.1. Власний капітал
Станом на 31.12.2013 р. власний капітал Товариства складає
2 940 тис. грн., у
т.ч.:
- статутний капітал - 2 307 тис. грн.,
- капітал у дооцінках - 3 002 тис. грн.,
- непокритий збиток - 2 369 тис. грн.
Статутний фонд Акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК" згідно установчих
документів складає 2 306 976.00 грн. та розподілений на 164784 простих іменних
акцій номінальною вартістю 14.00 гривень кожна.
Акції мають бездокументарну форму.
Статутний фонд сплачено повністю.
Емісійний дохід відсутній.
Випуск акцій зареєстровано та внесено до Реєстру цінних паперів Управлінням
ДКЦПФР в м. Києві та Київської області. 24.12.2001 р., реєстраційний №
602/10/1/2001.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 602/10/1/2001 від 24 грудня 2001 року,
що видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м.
Києві та Київської області, було анульовано
в зв'язку із зміною форми
існування акцій з документарної на бездокументарну. 10 січня 2011 р. Управлінням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київської
області було видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 22/10/11, що
засвідчує випуск 164 784 штук простих іменних акцій на загальну суму 2306
976.00 грн. номінальною вартістю 14.00 грн., форма існування - бездокументарна.
1.2. Вартість чистих активів.
На 31.12.2013 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за
"Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) більше
розміру статутного
капіталу на 633 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу
України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств.
2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури у відповідності
з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором фінансову звітність" щодо виявлення наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР
разом з фінансовою звітністю.
Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
3. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про
акціонерні товариства.
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст. 70
Закону України "Про акціонерні товариства" значних правочинів.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити
висновок, що порядок виконання значних правочинів Акціонерного товариства
"АВТОТРАНСПОРТНИК" в 2013 році відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства".
4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту, вимогам законодавства
Формування складу органів корпоративного управління Акціонерним товариством
"АВТОТРАНСПОРТНИК" здійснюється відповідно до Статуту Товариства.
Управління Товариством здійснюють:
Загальні збори Товариства;
Наглядова рада;

Правління;
Ревізійна комісія.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями
Статуту.
В Компанії відсутня Служба внутрішнього аудиту - внутрішній аудитор.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок:
1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві, в
основному, відповідає вимогам Статуту та Закону України "Про акціонерні
товариства";
2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому
звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР N №
2826 від 03.12.2013 р. із змінами.
5. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності", ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати
та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми
отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти Акціонерного товариства
"АВТОТРАНСПОРТНИК" в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилок.
6. Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть
вплинути на фінансово-господарський стан Акціонерного товариства
"АВТОТРАНСПОРТНИК" і призвести до зміни вартості його цінних паперів.
Протягом 2013 року відбулися події, що, згідно ст.41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок", можуть вплинути на фінансово-господарський стан
Акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНИК" та призвести до зміни вартості його
цінних паперів.
Зокрема, відбулися зміни складу посадових осіб емітента.
Особлива інформація надана та опублікована в відповідних виданнях НКЦПФР.
Основні відомості про аудиторську фірму
Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
"Універсал-Аудит"
Код ЄДРПОУ 22890033
Реєстраційні дані Зареєстроване Солом'янською районною державною адміністрацією у
м. Києві 30 вересня 1994 року
Місцезнаходження 03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фірм та
аудиторів за № 0322, яке видане рішенням Аудиторської Палати України від
26.01.2001 року № 98 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рішення АПУ від 23
грудня 2010року №224/3).
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
П № 0000187 від 23.12.2013р.
Термін дії свідоцтва - з 23.12.2013 року до 23.12.2015 року
Свідоцтво видано НКЦПФР 23.12.2013 р., реєстраційний № 187
Телефон, поштова та електронна адреса
т/ф (044) 270-20-62,
моб. 093-690-6863, E-mail:Larisa072@gmail.com
Керівник
Сіренко Лариса Володимирівна
Інформація про аудиторів, які брали участь в аудиторській перевірці:
Кириленко Олена Анатоліївна
сертифікат аудитора
від 28.04.1994р., Серія А, №
001156, термін дії сертифікату до 28.04.2018 р.
Матешко Микола Миколайович
сертифікат аудитора від 24.12.2003 р. серія А №
004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року.
Сіренко Лариса Володимирівна сертифікат аудитора від 27.12.1998 р. серія А №
001799, термін дії сертифікату до 27.12.2018 року.
Дата початку проведення аудиту
04 квітня 2014 р.
Дата закінчення проведення аудиту 22 квітня
2014 р.
Дата
і номер Договору на проведення аудиту
№ 70-ПАТ від 04 квітня 2014 р.
Дата складання аудиторського висновку
22 квітня 2014 р.
Аудитор
Кириленко О.А.
Директор ТОВ АФ "Універсал-Аудит"
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