
 

 

Confidential C 

Титульний аркуш 

 
09.07.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 209 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Франсуа Марiот 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне Акцiонерне Товариство "Рено Україна" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33552751 

4. Місцезнаходження: 01033, Україна, Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Гайдара, буд.58/10 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)-490-68-32, (044)-490-68-33 

6. Адреса електронної пошти: relation.client@renault.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 07.07.2020, Затвердити фiнансовi результати 

дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Затерджено рiчну iнформацiю. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на https://www.renault.ua/financing-solutio 09.07.2020 
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власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

ns/finance-report.html 

(URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 
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- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
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5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  
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46. Примітки: 

Iнформацiя по наведеним нижче роздiлам та пiдроздiлам Звiту не наводиться в зв'язку з 

 

вiдсутнiстю необхiдної iнформацiї (дiй, операцiй чи правочинiв) або в зв'язку з тим що 

емiтент 

 

є приватним акцiонерним Товариством та вiдповiдно не повинен розкривати таку 

iнформацiю: 

 

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi 

 

- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах 

 

- Iнформацiя щодо корпоративного секретаря 

 

- Iнформацiя про рейтингове агентство 

 

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента 

 

- Судовi справи емiтента 

 

- iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента 

 

- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення 

 

- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй 

 

- Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй 

 

- Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй 

 

- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 

 

- iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента 

 

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 

 

- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду 

 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
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будiвництва) 

 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента 

 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента 

 

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв 

 

- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 

 

- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

 

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв 

 

- Iнформацiя про вчинення значних правочинiв 

 

- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 

 

- Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть 

 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 

 

- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента 

 

- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом 

 

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй 

 

- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття 

 

- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 

 

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 

 

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
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iпотечних активiв до складу iпотечного покриття 

 

- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 

 

- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року 

 

- 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 

 

- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв 

 

- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв 

 

- Основнi вiдомостi про ФОН 

 

- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН 

 

- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН 

 

- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН 

 

- Правила ФОН 

 

 

 

 

 

ПОВIДОМЛЕННЯ 

 

про спростування недостовiрної регулярної рiчної iнформацiї 

 

Приватне акцiонерне товариство "Рено Україна" (далi - Товариство) у вiдповiдностi до пункту 

11 Роздiлу I Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi НКЦПФР) №2826 

вiд 03.12.2013 року (зi змiнами та доповненнями), повiдомляє, що, 20.07.2020 року 

Товариством самостiйно було встановлено факт оприлюднення недостовiрної регулярної 

рiчної iнформацiї. 

 

Недостовiрну рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк було оприлюднено шляхом її 

розмiщення на власному веб-сайтi за посиланням: 

https://www.renault.ua/financing-solutions/finance-report.html , розмiщено у загальнодоступнiй 

iнформацiйнiй базi НКЦПФР та подано до НКЦПФР - 09.07.2020 року. 

 

Товариство спростовує зазначену розкриту недостовiрну регулярну рiчну iнформацiю. 
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Оприлюднення недостовiрної iнформацiї вiдбулося  через людський фактор при пiдготовцi 

регулярної рiчної iнформацiї. Власне було некоректно вказано звiтнi дати в частинi бухоблiку 

та аудиту. Зокрема некоректно вказана сума аудиторської винагороди. 

 

Разом з тим повiдомляємо, що АТ "Рено Україна" вжито заходи щодо спростування 

оприлюдненої недостовiрної регулярної рiчної iнформацiї, шляхом розмiщення вiдповiдного 

повiдомлення на власному веб-сайтi Товариства за посиланням: 

https://www.renault.ua/financing-solutions/finance-report.html - 20.07.2020 року. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне Акцiонерне Товариство "Рено Україна" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "Рено Україна" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 02.06.2005 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 3185792 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 66 

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

 КВЕД 45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

(основний) 

 КВЕД 45.19 - Торгiвля iншими автотранспортними засобами 

 КВЕД 45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя "КIБ" Публiчного акцiонерного товариства "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300379 

2) IBAN 

 UA653006140000026005500346018 

3) поточний рахунок 

 UA653006140000026005500346018 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя "КIБ" Публiчного акцiонерного товариства "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300379 

5) IBAN 

 UA473006140000026006500346017 

6) поточний рахунок 

 UA473006140000026006500346017 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено штрафну 

санкцію 

 Орган, який наклав 

штрафну санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

1 ППР 0013834405, 

14.11.2019 

Офiсу ВПП ДПС, 

м.Київ 

Штраф Сплачено 

Опис: 
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ППР 0013834405 вiд 14.11.2019 - штраф за несвоєчасну реєстрацiю ПН. Сума - 0,82 грн. 

 

2 ППР 0001254405, 

22.02.2019 

Офiсу ВПП ДПС, 

м.Київ 

Штраф Сплачено 

Опис: 

ППР 0001254405 вiд 22.02.2019 - штраф за несвоєчасну реєстрацiю ПН. Сума - 84875,19 грн. 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн невiдбулось 

 

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 

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 66 

Загальна кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2019 року становить 71 чоловiк, iз них 

жiнок -  33, зокрема жiнок на керiвних посадах - 3. 

Загальна кiлькiсть персоналу, що працюють за контрактами з аутсорсингу, станом на 31.12.2019 

року становить 16 чоловiк, iз них жiнок - 13. 

Заохочення (мотивацiя) працiвникiв вiдбувається на регулярнiй основi (щоквартально) шляхом 

оголошення персоналу загальних та вiдповiдних до окремого департаменту цiлей Компанiї у 

короткостроковiй (на 3 мiсяцi) та середньостроковiй (1 рiк) перспективi, у вiдповiдностi до 

питомої ваги виконання яких застосовується порядок премiювання працiвникiв.  

Фонд оплати працi (Витрати на оплату працi) в 2019 роцi становив - 36 823 тис. грн. А в 2018 

роцi - 34 325 тис. грн. 

В штатi Компанiї є iнженер з охорони працi та безпеки. 

Компанiя впровадила необхiднi заходи з боротьби з корупцiєю та хабарництвом згiдно з 

Кодексом етики та генеральною полiтикою Групи Рено щодо запобiгання та протидiї корупцiї. 

Данi документи є обов'язковими для ознайомлення та повсякденного використання для всiх 

спiвробiтникiв Групи та зокрема спiвробiтникiв Компанiї. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до жодних об'єднань.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
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цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiми вiдсутня 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Вiдсутнi пропозицiї щодо реорганiзацiї 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi положення облiкової полiтики 

Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає 

витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для 

довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При 

необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє 

визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання 

та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх 

проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо 

дотримано всiх необхiдних критерiїв для такого визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне 

обслуговування визнаються у прибутках та збитках в момент їх понесення.  

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу на прямолiнiйнiй основi. Для всiх 

об'єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом упродовж 

очiкуваного строку корисного використання. 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це попередньо оцiнена сума, яку Компанiя отримала б 

на поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на 

вибуття, якщо актив є застарiлим та перебуває в станi, очiкуваному по закiнченнi строку його 

корисної експлуатацiї. 

Очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть аналiзуються щорiчно i, за 

необхiдностi, переглядаються. 

Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини 

вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання 

економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або 

збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до 

звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за рiк, у якому об'єкт був знятий з 

облiку. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, придбанi окремо, пiд час первiсного визнання оцiнюються за 

собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю 

за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi (у разi їх наявностi). 

Нематерiальнi активи, створенi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на 

розробку нематерiальних активiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у 

звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у тому звiтному перiодi, у якому вони 
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виникли. 

Нематерiальнi активи Компанiї мають обмежений строк корисного використання. Амортизацiя 

нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв 

корисного використання вiдповiдних активiв. 

Запаси 

Товарно-матерiальнi запаси включають iмпортованi автомобiлi та запаснi частини призначенi 

для продажу, а також iншi матерiали. 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.  

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної 

господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з 

доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. 

Вибуття запасних частин та iнших матерiалiв Компанiя оцiнює за методом ФIФО - одиницi 

запасiв, якi були придбанi або виробленi першими, продаються першими, а одиницi, якi 

залишаються в запасах на кiнець перiоду, є такими, що були придбанi або виробленi 

останнiми. 

Компанiя оцiнює продаж товарiв (автомобiлiв) за методом iдентифiкованої собiвартостi, 

вiдповiдно до якого конкретнi витрати ототожнюються з iдентифiкованими одиницями запасiв. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення 

корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати 

щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку 

вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких 

величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за 

вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, 

якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень генерованих iншими активами Компанiї. Якщо 

балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, 

кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд 

використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, 

властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж 

використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами, котируваннями акцiй для компанiй, чиї акцiї вiльно обертаються на вiдкритому 

ринку цiнних паперiв, чи iншими наявними показниками справедливої вартостi. 

Розрахунок зменшення корисностi Компанiї грунтується на детальних кошторисах та прогнозних 

розрахунках, якi складаються для пiдроздiлу Компанiї, що генерує грошовi потоки на рiвнi 

Компанiї. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для 

бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується 

для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року. 

Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, 

визнаються у звiтi про сукупний дохiд у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї 

активу, кориснiсть якого зменшилася.  

На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв визначається, чи є ознаки того, що ранiше 

визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При 

наявностi таких ознак Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або 

одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi 
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сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi 

використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання 

збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть 

активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати 

балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, 

якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування 

визнається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, якщо: Компанiя має iснуюче зобов'язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслiдок минулої подiї; та ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; та можна достовiрно 

оцiнити суму зобов'язання. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування деякої частини або 

всiх забезпечень, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий 

актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, 

що вiдносияться до забезпечень, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про 

сукупний дохiд) за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, 

забезпечення дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це 

може бути застосовано, ризики, характернi для конкретного забезпечення. Якщо застосовується 

дисконтування, то збiльшення забезпечення з плином часу визнається як витрати по 

фiнансуванню. 

Гарантiйнi забезпечення 

Компанiя надає гарантiї на проведення ремонту щодо усунення дефектiв, якi iснували на 

момент продажу. Резерв по стандартнiй гарантiї створюється на суму очiкуваних гарантiйних 

ремонтiв для всiх автомобiлiв, якi були проданi за останнi 3 роки. Компанiя також визнає 

резерв на суму очiкуваних гарантiйних ремонтiв для автомобiлiв за розширеною гарантiєю, яка 

дiє строком на 4 або 5 рокiв. Припущення, якi використовувались для розрахунку резерву по 

гарантiям, базувались на теперiшньому та попереднiх перiодах продажiв автомобiлiв на 

гарантiйному обслуговуваннi, минулому досвiдi рiвня витрат за такими гарантiями. Оцiнка 

витрат, пов'язаних з гарантiями, переглядається щорiчно. 

 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан у той 

момент, коли Компанiя стає стороною в контрактних взаємовiдносинах стосовно вiдповiдного 

iнструменту. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї представленi торгiвельною та iншою кредиторською 

заборгованiстю. Облiкова полiтика стосовно первiсного визнання та подальшої оцiнки 

фiнансових iнструментiв розкривається у вiдповiдних статтях облiкової полiтики, викладеної у 

цiй Примiтцi. 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи класифiкуються при первiсному визнаннi на такi, що надалi оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд: установлених 

договорами характеристик грошових потокiв та бiзнес-моделi Компанiї з управлiння 

вiдповiдними фiнансовими активами. За винятком торгової дебiторської заборгованостi, що не 

має значного компоненту фiнансування, Компанiя при первiсному визнаннi оцiнює фiнансовий 
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актив за його справедливою вартiстю плюс, для активiв, що в подальшому оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 

витрати на операцiю. 

При первiсному визнаннi Компанiя оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська 

заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування, або якщо щодо неї Компанiя 

застосувала практичний прийом згiдно з МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".  

Для того щоб фiнансовий актив був класифiкований та оцiнений за амортизованою 

собiвартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вiн повинен генерувати у 

певнi дати грошовi потоки, котрi є виключно виплатами основної суми та процентiв на 

непогашену частку основної суми заборгованостi. Така оцiнка називається тестом "грошових 

потокiв" (SPPI-тестом) та здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту. Фiнансовi активи, грошовi 

потоки по яким не вiдповiдають критерiю "грошових потокiв", класифiкуються як оцiнюванi за 

справедливою вартiстю через прибутки та збитки незалежно вiд бiзнес-моделi. 

Бiзнес-модель Компанiї з управлiння фiнансовими активами визначає, яким шляхом будуть 

згенерованi грошовi потоки вiд фiнансового активу: або шляхом одержання договiрних 

грошових потокiв, або шляхом продажу фiнансового активу, або у будь-який з цих способiв. 

Фiнансовi активи, класифiкованi як оцiнюванi за амортизованою собiвартiстю, утримуються в 

рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, в той час як фiнансовi активи, класифiкованi як 

оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, утримуються в рамках 

бiзнес-моделi, мета якої досягається як за рахунок передбачених договором грошових потокiв, 

так i за рахунок продажу фiнансових активiв. Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових 

активiв, якi потребують поставки активiв в строк, установлений законодавством, або у 

вiдповiдностi до правил, прийнятих на вiдповiдному ринку (торгiвля на стандартних умовах), 

визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя приймає на себе 

зобов'язання купити чи продати актив. 

Подальша оцiнка 

З метою подальшої оцiнки фiнансовi активи подiляються на чотири категорiї: 

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти); 

фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з перекласифiкацiєю 

накопиченого прибутку або збитку (борговi iнструменти); 

фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без перекласифiкацiї 

накопиченого прибутку або збитку при припиненнi визнання (iнструменти капiталу); 

фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Станом на 1 сiчня 2018 р., 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2019 р., фiнансовi активи Компанiї 

складались iз фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi 

iнструменти). Фiнансовi активи Компанiї представлено переважно грошовими коштами та їх 

еквiвалентами, торгiвельною та iншою дебiторською заборгованiстю. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти) 

Компанiя оцiнює фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю, у разi дотримання 

наступних умов: 

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є одержання договiрних 

грошових потокiв; i 

договiрнi умови фiнансового активу дають право на отримання у певнi дати грошових потокiв, 

котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми 
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заборгованостi. 

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю пiсля первiсного визнання 

оцiнюються за методом ефективного вiдсотка та перевiряються на предмет зменшення 

корисностi. Прибутки або збитки вiд припинення визнання, модифiкацiї або зменшення 

корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового активу (або, де застосовано, частини фiнансового активу або частини 

групи однорiдних фiнансових активiв) припиняється тодi й лише тодi, коли:  

спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або 

Компанiя передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового 

активу або бере на себе договiрне зобов'язання щодо виплати третiй сторонi грошових потокiв 

вiд фiнансового активу в повному обсязi та без суттєвої затримки по "транзитнiй" угодi? та або 

(а) Компанiя в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, або 

(б) Компанiя в основному не передає й не зберiгає за собою всiх ризикiв та вигiд вiд володiння 

фiнансовим активом, але передала контроль над активом. 

Якщо Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансового активу або уклала транзитну 

угоду, вона оцiнює чи зберегла вона, i в якiй мiрi, всi ризики та вигоди вiд володiння 

фiнансовим активом. Якщо Компанiя не передає та не залишає за собою всiх ризикiв та вигiд 

вiд володiння переданим активом, i зберiгає за собою контроль над переданим активом, то 

Компанiя продовжує визнавати переданий актив у обсязi своєї подальшої участi. В такому разi, 

Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив та вiдповiдне зобов'язання 

оцiнюються на основi, що вiдображає права та обов'язки, збереженi Компанiєю. Якщо 

подальша участь Компанiї набуває форми гарантiї за переданим активом, то частка подальшої 

участi Компанiї є меншою з наступних сум: (i) первiсна балансова вартiсть активу та (ii) 

максимальна сума компенсацiї, яку Компанiя може бути вимушена сплатити. 

 

 

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), середньо реалізаційні 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  

Приватне акцiонерне товариство "Рено Україна" (далi - "Компанiя") є офiцiйним iмпортером 

автомобiлiв марки "Renault" в Україну.  
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Основними видами дiяльностi Компанiї є iмпорт автомобiлiв (виробництва компанiй Групи 

Рено) та запасних частин з подальшим перепродажем дилерам на українському ринку. 

 

 

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  

Вiдсутня iнформацiя про придбання чи вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв. 

Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї в найближчий час. 

 

 

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати 

початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

На балансi Товариства станом на 31.12.2019 р. знаходиться 370 одиниць основних засобiв, 

серед них: 

- Автомобiлi (59) - термiн користування до 5 рокiв, 

- Офiсна та комп'ютерна технiка (282) - термiн користування до 4 рокiв , 

- Меблi (19) - термiн користування до 4 рокiв, 

- Iншi основнi засоби (10) - термiн користування до 20 рокiв. 

Первiсна вартiсть основних засобiв: 39489 тис.грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв: 37,945% 

Ступiнь використання основних засобiв: 100% 

Сума нарахованого зносу: 13262 тис.грн. 

Протягом 2019 року вибуло 28 одиниць автомобiлiв, 1 одиниця офiсної та комп'ютерної технiки. 

У 2019 роцi надiйшло 29 одиниць автомобiлiв, 20 одиниць офiсної та комп'ютерної технiки та 6 

одиниць меблiв, 2 одиницi iншого обладнання. 

Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням Товариства. 

Обмеження стосовно використання основних засобiв вiдсутнi. 

Основним мiсцем зберiгання активiв офiс Товариства. 

Компанiя орендує офiсне примiщення та iнше нерухоме майно для здiйснення своєї 

операцiйної дiяльностi.  

Крiм того, Компанiя укладає короткостроковi (до 12 мiсяцiв) договори оренди, щодо яких 

користується виключенням iз параграфу 5 МСФЗ 16 та класифiкує цi договори як 

короткострокову оренду. Витрати на оренду за такими договорами Компанiя визнає на 

прямолiнiйнiй основi упродовж строку оренди. 

 

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

економічних обмежень 

Ризики 
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Ризик лiквiдностi 

Метою Компанiї є пiдтримання безперервностi i гнучкостi фiнансування за рахунок 

використання кредитних умов, наданих постачальниками. Компанiя аналiзує термiн давностi 

своїх активiв i зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних сплат рiзних 

фiнансових iнструментiв. 

Ризик змiни ринкових цiн 

Ризик змiни ринкових цiн - це ризик того, що компанiя не зможе продати товари за цiною, що 

дозволяє отримати прибуток. Такий ризик виникає в результатi збiльшення конкуренцiї або 

змiни очiкувань ринку щодо товарiв компанiї. 

Компанiя реалiзує товари незалежним компанiям, де цiни також формуються на пiдставi 

ринкових умов i планових показникiв рентабельностi. Враховуючи нестабiльну економiчну 

ситуацiю в Українi, для Компанiї цей ризик є дуже суттєвим. 

Ризик знецiнення виробничих запасiв, втрати товарами споживчих якостей 

Компанiя несе ризик втрати продукцiї пiд час зберiгання на складах до їх продажу дилерам. 

Ризики, пов'язанi з неналежною якiстю товарiв 

Компанiя вiдповiдальна за якiсть товарiв перед дилерами. Полiтикою Групи передбачена 

процедура огляду i прийому авто i запасних частин на склад дилером, тому Компанiя здiйснює 

контроль якостi перед прийомом товарiв на склад та продажем дилерам та, вiдповiдно, 

приймає на себе такi ризики. 

Водночас, оскiльки компанiї Групи користуються послугами незалежних перевiзникiв, 

стандартами передбачено механiзм компенсацiї заподiяної шкоди перевiзником у випадку 

пошкодження автомобiлiв та запасних частин, тому сторони приймають такi ризики обмежено. 

Ризик зниження рiвня споживчого попиту на товари (роботи, послуги) 

Ризик зниження рiвня споживчого попиту - це ризик того, що Компанiя виявиться нездатною 

продати свої товари. Компанiя здiйснює реалiзацiю автомобiлiв Рено на територiї України та 

несе ризики у разi виникнення несприятливих умов на ринку. Отже, цей ризик є дуже суттєвим. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу 

для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Метою Компанiї є пiдтримання безперервностi i гнучкостi фiнансування за рахунок 

використання кредитних умов, наданих постачальниками. Компанiя аналiзує термiн давностi 

своїх активiв i зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних сплат рiзних 

фiнансових iнструментiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Iнформацiя вiдсутня 

 

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) 

Приватне акцiонерне товариство "Рено Україна" (надалi - Компанiя) засноване в 2005 роцi в 

якостi дочiрнього пiдприємства французької компанiї "Рено САС", яка в свою чергу входить до 

всесвiтньо вiдомої групи Рено. Станом на 31 грудня 2019 року 100% акцiй Компанiї належать 

материнськiй компанiї "Рено САС". 
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Компанiя iмпортує автомобiлi та запаснi частини, виконуючи всi вiдповiднi операцiї, включно з 

логiстикою, митним очищенням та пiдтриманням складу, здiйснює оптовi продажi дилерам, 

займається рекламою продукцiї, визначає маркетингову полiтику та надає технiчну пiдтримку 

пiсляпродажного обслуговування на територiї України. 

Зареєстрований офiс Компанiї знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10. 

За пiдсумками 2019 року Компанiя посiла перше мiсце за кiлькiстю проданих автомобiлiв та 

збiльшила свою частку на авторинку України з 12,7% в 2018 роцi до 16,9% в 2019 роцi згiдно 

дослiдження автомобiльного ринку, проведеного iнформацiйно-аналiтичною групою Auto 

Consulting вiд грудня 2019 р. 

Основним завданням Компанiї є пiдвищення економiчної ефективностi дiяльностi з метою 

отримання максимального прибутку. Стратегiя нацiлена на довгострокове зростання бiзнесу, 

розширення дилерської мережi та збiльшення показникiв реалiзацiї легкових та комерцiйних 

(масою до 3-х тон) автомобiлiв Рено. 

В 2017 роцi Група Рено представила стратегiчний план, вiдомий як Drive the Future на 2017 - 

2022 роки, який є продовженням попереднього плану Drive the Change. 

 

Drive the Future (2017-2022 роки) 

Група Рено представила свiй новий шестирiчний план Drive The Future, який передбачає 

зростання щорiчної виручки понад 70 млрд євро, рентабельнiсть операцiйного прибутку понад 

7% до кiнця термiну дiї плану при нижнiй планцi в 5% i позитивний вiльний потiк грошових 

коштiв щороку. Drive The Future повнiстю узгоджується з корпоративною стратегiєю Групи: 

екологiчно безпечний транспорт для всiх - сьогоднi i завтра. 

В рамках плану Drive The Future Група Рено очiкує, що обсяг продажiв зросте бiльш нiж на 40% 

i перевищить 5 млн автомобiлiв, в порiвняннi з 3,47 млн автомобiлiв, проданих в 2016 роцi. 

Для цього Група розширить свою продуктову лiнiйку, включаючи легкi комерцiйнi автомобiлi та 

новi електромобiлi з нульовим викидом, i продовжить розвивати успiх своєї лiнiйки Global 

Access. План також передбачає спiльне ведення науково-дослiдних робiт i глобальну економiю 

вiд масштабу в "Renault-Nissan-Mitsubishi", найбiльшому автомобiльному альянсi свiту, при 

збереженнi фiнансової дисциплiни та економiчної ефективностi. 

Drive The Future розвиває iдеї, закладенi в попередньому планi Групи Рено Drive the Change, 

який привiв до рекордного зростання продажiв, рентабельностi операцiйної прибутку, 

збiльшення синергiї в рамках альянсу з Nissan, розширення дiяльностi в регiонах, розширення 

продуктового асортименту i виходу Групи в лiдери на ринку автомобiлiв з нульовим викидом в 

Європi. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдженн та розробки буде здiснювати материнська компанiя. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Iнша iнформацiя на думку управлiнського персоналу є несуттєвою. 
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IV. Інформація про органи управління 
Орган управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерного 

товариства 

Структура Загальних зборiв 

акцiонерного овариства Статутом не 

встановлена 

Персональний склад Загальних зборiв 

акцiонерного овариства Статутом не 

встановлено. В загальних зборах 

приймають участь представники 

акцiонерiв. 

Правлiння Правлiння складається iз двох (2) 

членiв, кожен з яких обирається 

Загальними Зборами на 3-рiчний 

термiн. 

Голова Правлiння - Франсуа Марiот 

Член Правлiння - Браемс Тьєррi 

Ревiзор Структури Статутом не встановлено. 

Ревiзор обирається Загальними 

Зборами з кандидатiв, запропонованих 

Компанiєю "Рено с.а.с." на 3-рiчний 

термiн без застосування кумулятивного 

голосування вiдповiдно до чинного 

законодавства.  

Кадоре Сiльвi 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння 
МАРIОТ ФРАНСУА МАРI 

ЖОЗЕФ ПЬЄР 
1966 вища 30 

Пiдроздiл Van Range 

компанiї Renault, Францiя, 

Франсуа МАРIОТ протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав 

посаду директор пiдроздiлу 

Van Range компанiї Renault, 

Францiя (2010 - жовтень 

2014) та  директор по 

продажам та маркетингу 

Dacia (концерн Renault), 

Румунiя (жовтень 2014 - 

березень 2018). 

05.04.2018, 

обрано на 3 

роки 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства, а також трудовим договором. Голова 

Правлiння вирiшує (включаючи право одноособового пiдпису) поточнi питання управлiння Товариством, включаючи, але не обмежуючись: 

- дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство у його вiдносинах з усiма установами, пiдприємствами, органiзацiями, 

суб'єктами юридичними та фiзичними особами; 

- керує Правлiнням Товариства; 

- з урахуванням обмежень, що передбачених чинним законодавством, пiдписує будь-якi договори, контракти та iншi документи вiд iменi 

Товариства, а також платiжнi документи, внутрiшнi нормативнi акти та документи Товариства в рамках повноважень, наданих Загальними 

Зборами, видає довiреностi; 

- затверджує рiшення щодо iнiцiювання будь-якого провадження у судi чи господарському судi (включаючи арбiтражне провадження), надання 

згоди на укладення мирової угоди на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент у будь-якiй валютi, а також пiдписує, 

обговорює та/або iндосує вiд iменi Товариства тратти, чеки, борговi зобов'язання, векселi та iншi подiбнi документи Товариства, що пiдлягають 

невiдкладнiй оплатi, за умови, що сума по них не перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент в українськiй чи iншiй валютi; 

- приймає рiшення про укладення значного правочину з урахуванням положень чинного законодавства України; 
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- розпоряджається майном Товариства в межах сум угод, якi встановленi Загальними Зборами Товариства; 

- заявляє права та одержує грошовi суми, документи та майно будь-якого типу, та пiдписує розписки про їх одержання; 

- забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв; 

- вiдкриває банкiвськi рахунки Товариства i має право розпорядчого пiдпису за такими рахунками, вносить кошти на депозити (включаючи 

депозити в iноземнiй валютi) на iм'я Товариства; 

- представляє Товариство в судi, господарському судi чи арбiтражi, де воно може виступати позивачем, вiдповiдачем або третьою особою, веде 

переговори щодо укладення мирової угоди та вдається до iнших необхiдних у зв'язку з цим крокiв, а також виконує рiшення суду чи арбiтражу; 

- приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), агентiв, консультантiв або iнших представникiв, визначає розмiр їх 

винагороди та умови найму, заохочує працiвникiв та накладає на них дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до загальних умов найму; 

- забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; 

- органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 

- видає розпорядження i накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
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Головний бухгалтер 
Кадькало Олександр 

Сергiйович 
1977 вища 20 

АТ "Рено Україна", 33552751, 

АТ "Рено Україна", заступник 

головного бухгалтера 

01.08.2016, 

безстроково 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.  

Головний бухгалтер 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 технологiї оброблення облiкових 

даних.  

Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає 

вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 

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. Забезпечує складання на 

основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює 

заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 

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. 

За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить 

розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та 

ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, 

оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 

Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує 
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роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:  

визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням 

дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; 

розроблення систем i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв 

аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;  

визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; 

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх 

довiдковими матерiалами;  

полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; 

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи 

удосконалення дiючої;  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
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Ревiзор акцiонерного 

товариства 
Массерон Стефан 1966 вища 30 

Renault Group (Париж), 

Менеджер з контролю 

централiзацiї даних Renault 

Group (Париж).  

17.12.2015, 

припинено 

18.11.2019р. 

Опис: 

Ревiзор приймає рiшення з питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших 

питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора. 

Ревiзор проводить перевiрки: 

(i) за дорученням Загальних Зборiв; 

(ii) з власної iнiцiативи: 

(iii) на вимогу Акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор зобов'язаний вимагати скликання Позачергових 

Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства. 

Ревiзор має право витребувати для перевiрки всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд голови 

та членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства. Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзора Загальнi 

Збори не вправi затверджувати баланс. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

 

4 Член Правлiння Браемс Тьєррi 1964 вища 31 

Renault Retail Group 

(Францiя)., Голова i 

виконавчий директор Renault 

17.12.2015, 

переобрано 

на 3 роки 
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Retail Group (Францiя). 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства, а також трудовим договором. 

Повноваження члена Правлiння включають вiдповiдальнiсть за керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, включаючи, але не обмежуючись 

наступним: 

- розробка стратегiї i тактики досягнення цiлей Товариства та виконання рiшень Загальних Зборiв; 

- розробка рiчного бiзнес-плану, який подається на затвердження Загальними Зборами не пiзнiше як за 2 (два) мiсяцi до початку кожного 

фiнансового року, надання пропозицiй щодо внесення час вiд часу змiн до бiзнес-плану; 

- затвердження рiшень щодо iнiцiювання будь-якою провадження у судi чи господарському судi (включаючи арбiтражне провадження), надання 

згоди на укладення мирової угоди на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент у будь-якiй валютi, а також пiдписання, 

переговори, та/або iндосування вiд iменi Товариства тратти, чеки, борговi зобов'язання, векселi та iншi подiбнi документи Товариства, що 

пiдлягають невiдкладнiй оплатi, за умови, що сума по них 

перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент в українськiй чи iншiй валютi; 

- прийняття рiшення про укладення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть з урахуванням положень чинного законодавства України; та 

будь-якi iншi дiї з питань, якi, як правило, вiдносять до повсякденного управлiння дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що згiдно з цим Статутом 

вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв. 

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

Посадова особа також обiймає посаду Комерцiйного директора компанiї RENAULT s.a.s. регiону Євразiя 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
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Ревiзор акцiонерного 

товариства 
Сiльвi Кадоре 1966 вища 17 

Вiддiл Євразiйського регiону 

компанiї Renault, Францiя, 

Сiльвi Кадоре протягом п'яти 

рокiв обiймала такi посади: 

- Контролер DAI кластеру 

Африки DOM Iзраїль 

(грудень 2012 - листопад 

2015);  

- Фiнансовий директор у 

Renault Nordic AB 

(Стокгольм, Швецiя) 

(листопад 2015 - теперiшнiй 

час); 

- Менеджер з ефективностi, 

контролю продажiв та 

18.11.2019, 

обрано на 3 

роки 
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маркетингу Євразiйського 

регiону (Париж, Францiя) 

(вересень 2019 - теперiшнiй 

час). 

Розмiр частки в статутному 

капiталi емiтента, якою 

володiє п. Сiльвi Кадоре: 0%. 

Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi 

злочини не має.  

Опис: 

Ревiзор приймає рiшення з питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших 

питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора. 

Ревiзор проводить перевiрки: 

(i) за дорученням Загальних Зборiв; 

(ii) з власної iнiцiативи: 

(iii) на вимогу Акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор зобов'язаний вимагати скликання Позачергових 

Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства. 

Ревiзор має право витребувати для перевiрки всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд голови 

та членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства. Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку Ревiзора Загальнi 

Збори не вправi затверджувати баланс. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

 

 

 

 



 

 

Confidential C 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційни

й код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Компанiя "Рено с.а.с" 780129987 

92513, Францiя, Седекс р-н, 

м.Булонь-Бiянкур,  Ке Ле Галло, 

13- 15 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

За пiдсумками 2019 року Компанiя посiла перше мiсце за кiлькiстю проданих автомобiлiв та 

збiльшила свою частку на авторинку України з 12,7% в 2018 роцi до 16,9% в 2019 роцi згiдно 

дослiдження автомобiльного ринку, проведеного iнформацiйно-аналiтичною групою Auto 

Consulting вiд грудня 2019 р. 

Основним завданням Компанiї є пiдвищення економiчної ефективностi дiяльностi з метою 

отримання максимального прибутку. Стратегiя нацiлена на довгострокове зростання бiзнесу, 

розширення дилерської мережi та збiльшення показникiв реалiзацiї легкових та комерцiйних 

(масою до 3-х тон) автомобiлiв Рено. 

В 2017 роцi Група Рено представила стратегiчний план, вiдомий як Drive the Future на 2017 2022 

роки, який є продовженням попереднього плану Drive the Change. 

Drive the Future (2017-2022 роки) 

Група Рено представила свiй новий шестирiчний план Drive The Future, який передбачає 

зростання щорiчної виручки понад 70 млрд євро, рентабельнiсть операцiйного прибутку понад 

7% до кiнця термiну дiї плану при нижнiй планцi в 5% i позитивний вiльний потiк грошових 

коштiв щороку. Drive The Future повнiстю узгоджується з корпоративною стратегiєю Групи: 

екологiчно безпечний транспорт для всiх - сьогоднi i завтра. 

В рамках плану Drive The Future Група Рено очiкує, що обсяг продажiв зросте бiльш нiж на 40% 

i перевищить 5 млн автомобiлiв, в порiвняннi з 3,47 млн автомобiлiв, проданих в 2016 роцi. 

Для цього Група розширить свою продуктову лiнiйку, включаючи легкi комерцiйнi автомобiлi та 

новi електромобiлi з нульовим викидом, i продовжить розвивати успiх своєї лiнiйки Global 

Access. План також передбачає спiльне ведення науково-дослiдних робiт i глобальну економiю 

вiд масштабу в "Renault-Nissan-Mitsubishi", найбiльшому автомобiльному альянсi свiту, при 

збереженнi фiнансової дисциплiни та економiчної ефективностi. 
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Drive The Future розвиває iдеї, закладенi в попередньому планi Групи Рено Drive the Change, 

який привiв до рекордного зростання продажiв, рентабельностi операцiйної прибутку, 

збiльшення синергiї в рамках альянсу з Nissan, розширення дiяльностi в регiонах, розширення 

продуктового асортименту i виходу Групи в лiдери на ринку автомобiлiв з нульовим викидом в 

Європi. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

За пiдсумками 2019 року Компанiя посiла перше мiсце за кiлькiстю проданих автомобiлiв та 

збiльшила свою частку на авторинку України з 12,7% в 2018 роцi до 16,9% в 2019 роцi згiдно 

дослiдження автомобiльного ринку, проведеного iнформацiйно-аналiтичною групою Auto 

Consulting вiд грудня 2019 р. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та послуг) за 2019 рiк збiльшився на 32,8% у 

порiвняннi з результатом попереднього року. Середня цiна автомобiлiв в 2019 роцi 

зменшилась на 12,6% у нацiональнiй валютi. 

Доля Компанiї на ринку корпоративних продажiв в Українi в 2019 роцi склала 24,7% згiдно 

дослiдження автомобiльного ринку, проведеного iнформацiйно-аналiтичною групою Auto 

Consulting вiд грудня 2019 р., що вивело Компанiю на перше мiсце серед корпоративних 

продажiв. Автомобiль "Renault Duster" за результатами продажiв посiв друге мiсце в Українi. 

Рiвень задоволення клiєнтiв салонiв зрiс на 0,3 пункти у порiвняннi з результатом 

попереднього року. Рiвень задоволення клiєнтiв сервiсу зрiс на 5,3 пунктiв вiдповiдно. Данi 

результати отриманi пiд час постiйного монiторингу виконання стандартiв Групи Рено щодо 

обслуговування клiєнтiв дилерської мережi. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Iнформацiя вiдсутня 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

- 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

- 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Такий документ вiдсутнiй 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
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Жодних документiв не застососують 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

н/д 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких 

відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, обґрунтуйте причини таких дій 

н/д 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 28.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Загальнi збори iнiцiйованi акцiонером. 

 

Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя 

 

На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 

володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 

Капiтал"): 

 

Компанiя "Рено с.а.с.", яка заснована та iснує за законами Францiї, зареєстрована 

пiд номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13/15 Ке ле Галло, 92513 

Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя, володiє 100% (сто вiдсоткiв) Статутного Капiталу 

та має кiлькiсть голосiв на Зборах, пропорцiйну розмiру цiєї частки, в особi  пана 

Жана-Бенуа Девожа, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 20.02.2018 р. 

 

Запрошенi: п. Юлiя Валерiївна Масолова - Директор фiнансовий Товариства. 

 

Кворум Зборiв 

 

Вищезазначений представник компанiї "Рено с.а.с." є повноважним брати участь 

у Зборах та представляти Акцiонера Товариства. Присутнiй представник 

представляє Акцiонера, який в сукупностi володiє 100% (сто вiдсоткiв) голосiв. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними. 

 

Збори вирiшено проводити без обрання Голови та секретаря зборiв. 

 

Порядок Денний 
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1. Про обрання аудиторської компанiї для здiйснення аудиторської фiнансової 

звiтностi 2018 року в тому числi з метою подання рiчної iнформацiї емiтента 

цiнних паперiв у державну комiсiю з цiнних паперiв, а також для проведення 

аудиторських процедур щодо трансформацiйних коригувань, що будуть зробленi 

Товариством в процессi переходу на застосування Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi ("МСФЗ") до фiнансової iнформацiї станом на 1 сiчня 2018 

року та 31 грудня 2018 року, та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 

 

2. Про визначення та затвердження умов договору, що укладатиметься iз 

аудиторською компанiєю. 

 

3. Про встановлення розмiру оплати послуг  аудиторської компанiї. 

 

4. Про затвердження (схвалення) призначення Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" аудиторами для 

аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi 2018 року, а також укладеного iз ним 

Договору №АТТEST-2018-00068 вiд 31.01.2018. 

 

Питання №1 

 

Слухали:  

 

п. Жана-Бенуа Девожа, який запропонував обрати Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" (надалi - "Аудиторська 

фiрма") аудиторами фiнансової звiтностi 2018 року в тому числi з метою подання 

рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв у державну комiсiю з цiнних паперiв, а 

також доручити Зовнiшньому аудитору проведення аудиторських процедур щодо 

трансформацiйних коригувань, що будуть зробленi Товариством в процессi 

переходу на застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 

("МСФЗ") до фiнансової iнформацiї станом на 1 сiчня 2018 року та 31 грудня 2018 

року, та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 

 

Рiшення по питанню № 1: 

 

Затвердити Аудиторську фiрму аудиторами фiнансової звiтностi 2018 року в тому 

числi з метою подання рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв у Державну 

комiсiю з цiнних паперiв, а також доручити Аудиторськiй фiрмi проведення 

аудиторських процедур щодо трансформацiйних коригувань, що будуть зробленi 

Товариством в процессi переходу на застосування Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi ("МСФЗ") до фiнансової iнформацiї станом на 1 сiчня 2018 

року та 31 грудня 2018 року, та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 

 

Голосували: 

 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

 

Рiшення прийняте одноголосно. 

 

Питання №2 
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Слухали: 

 

п. Жана-Бенуа Девожа, який запропонував визначити та затвердити умови 

договору, що укладатиметься iз Аудиторською фiрмою, якi наведенi у проектi 

договору. 

 

Рiшення по питанню № 2: 

 

Визначити та затвердити умови договору, що укладатиметься iз Аудиторською 

фiрмою, якi наведенi у проектi договору, що додається до цього протоколу. 

 

Голосували: 

 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

 

Рiшення прийняте одноголосно. 

 

Питання №3 

 

Слухали: 

 

п. Жана-Бенуа Девожа, який запропонував встановити розмiр оплати послуг 

Аудиторської фiрми в загальнiй сумi, еквiвалентнiй 43 600 (сорок три тисячi 

шiстсот) Євро плюс ПДВ (20%). 

 

Рiшення по питанню № 3: 

 

Встановити розмiр оплати послуг  Аудиторської фiрми в загальнiй сумi, 

еквiвалентнiй 43 600 (сорок три тисячi шiстсот) Євро плюс ПДВ (20%). 

 

Голосували: 

 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

 

Рiшення прийняте одноголосно. 

 

Питання №4 

 

Слухали: 

 

п. Жана-Бенуа Девожа, який запропонував затвердити (схвалити) призначення 

Аудиторської фiрми аудиторами для аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi 

2018 року, за результатами якої було подано рiчну iнформацiю емiтента цiнних 

паперiв у Державну комiсiю iз цiнних паперiв. Також п. Жан-Бенуа Девож 

запропонував затвердити Договiр № №АТТEST-2018-00068 вiд 31.12.2018, 

укладений мiж Товариством та Аудиторською фiрмою на визначених за 

взаємною згодою умовах в сумi, еквiвалентнiй 21 600 (двадцять одна тисяча 

шiстсот) Євро плюс ПДВ (20%). 

 

Рiшення по питанню № 4: 
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Затвердити (схвалити) призначення Аудиторської фiрми аудиторами для 

аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi 2018 року, за результатами якої було 

подано рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв у Державну комiсiю iз цiнних 

паперiв, а також Договiр №АТТEST-2018-00068 вiд 31.01.2018, укладений мiж 

Товариством та Аудиторською фiрмою на визначених за взаємною згодою 

умовах, в сумi, еквiвалентнiй 21 600 (двадцять одна тисяча шiстсот) Євро плюс 

ПДВ (20%). 

 

Голосували: 

 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

 

Рiшення прийняте одноголосно. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Загальнi збори iнiцiйованi акцiонером. 

 

Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10. 

На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 

володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 

Капiтал"): 

Компанiя "Рено с.а.с.", яка заснована та iснує за законами Францiї, зареєстрована 

пiд номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13-15 Ке Ле Галло, 92513, 

Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя, володiє 100% (сто вiдсоткiв) Статутного Капiталу 

та має кiлькiсть голосiв на Зборах, пропорцiйну розмiру цiєї частки, в особi п. 

Масолової Юлiї Валерiївни, Директора фiнансового Товариства, яка дiє на 

пiдставi довiреностi вiд 25 березня 2019р., засвiдченої нотарiусом, метром 

Лораном Жилле та апостильованої Апеляцiйним судом у м. Париж вiд 16 квiтня 

2019р. за № 1623-3. 

 

Кворум Зборiв 

Вищезазначений представник компанiї "Рено с.а.с." є повноважним брати участь 

у Зборах та представляти Акцiонера Товариства. Присутнiй представник 

представляє Акцiонера, який в сукупностi володiє 100% (сто вiдсоткiв) голосiв. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними. 

Данi Збори вирiшено проводити без обрання Голови та секретаря зборiв. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змiн  до Статуту Товариства у зв'язку iз необхiднiстю 

приведення його у вiдповiднiсть iз чинним законодавством України та внесенням 

змiн до порядку виплати дивiдендiв. 

2. Про затвердження нової редакцiї Статуту, яка додається до Протоколу. 

3. Про виплату дивiдендiв Учаснику Товариства у сумi 120 769 448 (сто двадцять 

мiльйонiв сiмсот шiстдесят девять тисяч чотириста сорок вiсiм) гривень, 00 коп. з 

нерозподiленого прибутку за 2018 рiк.  

Голосували: 
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"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Затвердити запропонований Порядок Денний Зборiв та черговiсть розгляду 

питань Порядку Денного. 

Розгляд питань Порядку Денного: 

ПИТАННЯ №1 

Слухали: 

п. Масолову Юлiю Валерiївну, яка повiдомила про необхiднiсть приведення 

положень Статуту у вiдповiднiсть iз чинним законодавством України, а також про 

необхiднiсть внесення змiн до положень Статуту, що регулюють порядок виплати 

дивiдендiв, передбачивши можливiсть виплати дивiдендiв з чистого прибутку 

звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних 

Зборiв у строк, що не перевищує 6 (шiсть) мiсяцiв з дня прийняття Загальними 

Зборами рiшення про виплату дивiдендiв. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Змiнити положення Статуту з метою приведення їх у вiдповiднiсть iз чинним 

законодавством України, а також внести змiни до положень Статуту, що 

регулюють порядок виплати дивiдендiв, передбачивши можливiсть виплати 

дивiдендiв з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на 

пiдставi рiшення Загальних Зборiв у строк, що не перевищує 6 (шiсть) мiсяцiв з 

дня прийняття Загальними Зборами рiшення про виплату дивiдендiв.  

ПИТАННЯ №2 

Слухали: 

п. Масолову Юлiю Валерiївну, яка повiдомила Зборам про необхiднiсть 

затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку з внесенням до нього 

змiн, як зазначено вище, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.  

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства у зв'язку з внесенням до нього 

змiн, як зазначено вище, вiдповiдно до вимог чинного законодавства згiдно з 

доданим до цього Протоколу проекту. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Питання №3 

Слухали: 

Масолову Юлiю Валерiївну, яка запропонувала здiйснити виплату дивiдендiв у 

сумi 120 769 448 (сто двадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят девять тисяч чотириста 

сорок вiсiм) гривень, 00 коп.  з нерозподiленого прибутку за 2018 рiк. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Виплатити дивiденди у сумi 120 769 448 (сто двадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят 

девять тисяч чотириста сорок вiсiм) гривень, 00 коп.  
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Iз визначеної суми дивiдендiв сплатити податок на репатрiацiю у розмiрi 5%. 

Суму за мiнусом податку на репатрiацiю направити на виплату дивiдендiв, яку 

здiйснити в євро, по курсу, який складеться на мiжбанкiвському ринку на день 

купiвлi валюти.  

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 29.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя 

На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 

володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 

Капiтал"): 

Компанiя "Рено с.а.с.", яка заснована та iснує за законами Францiї, зареєстрована 

пiд номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13/15 Ке ле Галло, 92513 

Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя, володiє 100% (сто вiдсоткiв) Статутного Капiталу 

та має кiлькiсть голосiв на Зборах, пропорцiйну розмiру цiєї частки, в особi  

пана Жана-Бенуа Девожа, Директора юридичного департаменту компанiї "Рено 

с.а.с.", який дiє на пiдставi довiреностi вiд 20.02.2018 р. 

Запрошенi: 

п. Стефан Массерон -  Ревiзор Товариства. 

 

Кворум Зборiв 

Вищезазначений представник компанiї "Рено с.а.с." є повноважним брати участь 

у Зборах та представляти Акцiонера Товариства. Присутнiй представник 

представляє Акцiонера, який в сукупностi володiє 100% (сто вiдсоткiв) голосiв. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними. 

 

Данi Збори вирiшено проводити без обрання Голови та секретаря зборiв. 

Порядок Денний 

1. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2018 рiк; 

2. Затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзора; 

3. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, отриманого за 

результатами дiяльностi у 2018 роцi., та виплати  дивiдендiв з прибутку 

Товариства, отриманого за результатами дiяльностi у 2018 роцi. 

Питання № 1: 

Слухали: 

Ревiзора Товариства, п. Стефана Масерона, який повiдомив Загальним зборам 

акцiонерiв фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк, що були 

затвердженi висновком незалежного аудитора Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" та наданi до уваги 

Ревiзора Товариства. 

Обговорили: 

Фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк були складенi належним 

чином, затвердженi аудиторським висновком,  а тому можуть бути затвердженi. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 
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Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

Питання № 2: 

Слухали: 

п. Стефана Массерона, Ревiзора Товариства, який повiдомив, що незалежний 

аудиторський висновок збiгається iз висновками Ревiзора Товариства стосовно 

фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

Обговорили: 

Розрахунки звiту Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства за 

2018 рiк збiгаються iз попередньо наданою фiнансовою звiтнiстю та висновком 

незалежного аудитора, а тому пiдлягають затвердженню на Загальних зборах 

акцiонерiв. Попередньо надана до органiв статистики фiнансова звiтнiсть за 2018 

рiк пiдлягає корегуванню у вiдповiдностi до аудиторського висновку та звiту 

Ревiзора Товариства та поданню до органiв статистики iз супровiдним листом. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Затвердити висновок Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства 

за 2018 рiк. 

Питання № 3: 

Слухали: 

пана Жана-Бенуа Девожа, який повiдомив, що за пiдсумками 2018 року 

Товариством було отримано прибуток у сумi 287 130 000  (двiстi вiсiмдесят сiм 

тисяч сто тридцять тисяч) гривень 00 коп. та запропонував частину прибутку 

направити на виплату дивiдендiв на загальну суму 241 538 896 (двiстi сорок один 

мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот дев'яносто шiсть) гривень 00 коп. З 

урахуванням суми дивiдендiв 120 769 448 (сто двадцять мiльйонiв сiмсот 

шiстдесят дев'ять тисяч чотириста сорок вiсiм) гривень, 00 коп., рiшення щодо 

виплати  яких було затверджене Протоколом Позачергових Загальних Зборiв 

Акцiонерiв Товариства №2/19 вiд 22.04.2019р., Жан-Бенуа Девож запропонував 

виплатити решту дивiдендiв у розмiрi 120 769 448 (сто двадцять мiльйонiв сiмсот 

шiстдесят дев'ять тисяч чотириста сорок вiсiм) гривень, 00 коп.  

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

З прибутку, отриманого Товариством за 2018 рiк, затвердити загальну суму 

дивiдендiв 241 538 896 (двiстi сорок один мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч 

вiсiмсот дев'яносто шiсть) гривень 00 коп.  

  З урахуванням рiшення щодо виплати дивiдендiв з нерозподiленого прибутку 

2018 року у сумi 120 769 448 (сто двадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят дев'ять 

тисяч чотириста сорок вiсiм) гривень, 00 коп. згiдно Протоколу Позачергових 

Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства №2/19 вiд 22.04.2019, сума дивiдендiв 

до сплати згiдно цього Протоколу складає 120 769 448 (сто двадцять мiльйонiв 

сiмсот шiстдесят дев'ять тисяч чотириста сорок вiсiм) гривень, 00 коп. 

Iз визначеної суми дивiдендiв сплатити податок на репатрiацiю у розмiрi 5%. 

Суму за мiнусом податку на репатрiацiю направити на виплату дивiдендiв, яку 

здiйснити в  євро, по курсу який складеться на мiжбанкiвському ринку на день 

купiвлi валюти. Комiсiйна винагорода не включається в суму дивiдендiв та 

сплачується Компанiєю окремо. 
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Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 18.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Загальнi збори iнiцiйованi акцiонером. 

 

Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя 

 

На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 

володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 

Капiтал"): 

Компанiя "Рено с.а.с.", яка заснована та iснує за законами Францiї, зареєстрована 

пiд номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13-15 Ке Ле Галло, 92513, 

Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя, володiє 100% (сто вiдсоткiв) Статутного Капiталу 

та має кiлькiсть голосiв на Зборах, пропорцiйну розмiру цiєї частки, в особi  

пана Жана-Бенуа Девожа, Старшого Вiце-Президента, Директора юридичного 

департаменту компанiї "Рено с.а.с.", який дiє на пiдставi довiреностi вiд 

11.10.2019 р. 

Запрошенi: 

п. Юлiя Масолова - Директор фiнансовий Товариства 

Кворум Зборiв 

Вищезазначений представник компанiї "Рено с.а.с." є повноважним брати участь 

у Зборах та представляти Акцiонера Товариства. Присутнiй представник 

представляє Акцiонера, який в сукупностi володiє 100% (сто вiдсоткiв) голосiв. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними. 

Данi Збори вирiшено проводити без обрання Голови та секретаря зборiв. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про припинення повноважень Стефана Массерона на посадi Ревiзора 

Товариства з 18 листопада 2019. 

2. Про призначення п. Сiльвi Кадоре на посаду Ревiзора Товариства з 18 

листопада 2019р. строком на 3 роки.  

3. Про додаткову виплату дивiдендiв Учаснику Товариства у сумi   26 760 368 

(двадцять шiсть мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч триста шiстдесят вiсiм) гривень, 

00 коп. з нерозподiленого прибутку за 2018 рiк.  

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Затвердити запропонований Порядок Денний Зборiв та черговiсть розгляду 

питань Порядку Денного. 

Розгляд питань Порядку Денного: 

ПИТАННЯ №1 

СЛУХАЛИ: 

П. ЖАНА-БЕНУА ДЕВОЖА, який повiдомив про необхiднiсть припинення 
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повноважень п. Стефана Массерона на посадi Ревiзора Товариства з 18 

листопада 2019р. у зв'язку iз переведенням на iншу посаду у Groupe Renault.  

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Припинити повноваження п. Стефана Массерона на посадi Ревiзора Товариства з 

18 листопада 2019р. 

 

ПИТАННЯ №2 

СЛУХАЛИ: 

П. ЖАНА-БЕНУА ДЕВОЖА, ПРЕДСТАВНИКА КОМПАНIЇ "РЕНО С.А.С.", який 

запропонував призначити п. Сiльвi Кадоре на посаду Ревiзора Товариства з 18 

листопада 2019р. строком на 3 (три) роки. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Призначити п. Сiльвi Кадоре на посаду Ревiзора Товариства з 18 листопада 2019 

строком на 3 (три) роки. 

ПИТАННЯ №3 

Слухали: 

п. Юлiю Масолову, яка запропонувала здiйснити додаткову виплату дивiдендiв у 

сумi 26 760 368 (двадцять шiсть мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч триста 

шiстдесят вiсiм) гривень, 00 коп.  з нерозподiленого прибутку за 2018 рiк. З 

урахуванням зазначеної додаткової суми дивiдендiв загальна сума дивiдендiв з 

прибутку, отриманого Товариством за 2018 рiк, складе 268 299 264 (двiстi 

шiстдесят вiсiм мiльйонiв двiстi дев'яносто дев'ять тисяч двiстi шiстдесят чотири) 

гривень, 00 коп. При цьому частина загальної суми дивiдендiв у розмiрi 241 538 

896 (двiстi сорок один мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот дев'яносто 

шiсть) гривень 00 коп. була сплачена Учаснику Товариством згiдно iз Протоколом 

Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства №2/19 вiд 22.04.2019 та 

Протоколом №3/19 Щорiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2019р. 

Додаткову виплату дивiдендiв запропоновано здiйснити до 31.12.2020р. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Вирiшили: 

Здiйснити додаткову виплату дивiдендiв у сумi 26 760 368 (двадцять шiсть 

мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч триста шiстдесят вiсiм) гривень, 00 коп.    

Iз визначеної суми дивiдендiв сплатити податок на репатрiацiю у розмiрi 5%. 

Суму за мiнусом податку на репатрiацiю направити на виплату дивiдендiв, яку 

здiйснити в євро, по курсу, який складеться на мiжбанкiвському ринку на день 

купiвлi валюти.  

Комiсiйна винагорода не включається в суму дивiдендiв та сплачується 

Товариством окремо. 

 

 

 

Вид загальних зборів річні позачергові 



 

 

Confidential C 

 X 

Дата проведення 09.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Загальнi збори iнiцiйованi акцiонером. 

 

Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя 

На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 

володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 

Капiтал"): 

Компанiя "Рено с.а.с.", яка заснована та iснує за законами Францiї, зареєстрована 

пiд номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13/15 Ке ле Галло, 92513 

Булонь-Бiянкур Седекс, Францiя, володiє 100% (сто вiдсоткiв) Статутного Капiталу 

та має кiлькiсть голосiв на Зборах, пропорцiйну розмiру цiєї частки, в особi  

пана Жана-Бенуа Девожа, Директора юридичного департаменту компанiї "Рено 

с.а.с.", який дiє на пiдставi довiреностi вiд 20.02.2018 р. 

 

Кворум Зборiв 

Вищезазначений представник компанiї "Рено с.а.с." є повноважним брати участь 

у Зборах та представляти Акцiонера Товариства. Присутнiй представник 

представляє Акцiонера, який в сукупностi володiє 100% (сто вiдсоткiв) голосiв. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними. 

 

Данi Збори вирiшено проводити без обрання Голови та секретаря зборiв. 

Порядок Денний 

1. Про припинення повноважень п. Мiненко Яни Володимирiвни на посадi 

Голови Правлiння на пiдставi заяви п. Мiненко Яни Володимирiвни у зв'язку iз 

переведенням на iншу посаду та виходом iз вiдпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-рiчного вiку.  

2. Про визначення строку повноважень п. МАРIОТА Франсуа, Марi, Жозефа, 

Пьєра (надалi - п. МАРIОТ Франсуа) на посадi Голови Правлiння Товариства.  

3. Про затвердження змiн до трудового договору (контракту) з п. Франсуа 

МАРIОТОМ, пов'язаних iз змiною строку повноважень на посадi Голови 

правлiння, та  уповноваження осiб на пiдписання вiдповiдної додаткової угоди 

до контракту. 

4. Про затвердження змiн до трудового договору (контракту) з п. Мiненко Яною 

Володимирiвною у зв'язку iз переведенням на iншу посаду, та уповноваження 

особи на пiдписання вiдповiдної додаткової угоди вiд iменi Товариства.  

Рiшення по питанню № 1: 

Розглянувши заяву п. Мiненко Яни Володимирiвни вiд 23 серпня 2019 про 

переведення на iншу посаду у Товариствi (Менеджера зi збуту Департаменту 

продажiв та розвитку дилерської мережi) та про вихiд iз вiдпустки по догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-рiчного вiку: 

- Припинити повноваження п. Мiненко Яни Володимирiвни на посадi Голови 

Правлiння Товариства - з 09 вересня 2019 року (останнiй день перебування на 

посадi Голови Правлiння Товариства); 

- з дати виходу iз вiдпустки 10 вересня 2019р. покласти на п. Мiненко Я.В. 

обов'язки Менеджера зi збуту Департаменту продажiв та розвитку дилерської 

мережi та зобов'язати її приступити до виконання трудових обов'язкiв з цiєї дати. 

Голосували: 
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"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Рiшення по питанню № 2: 

Визначити строк повноважень п. МАРIОТА Франсуа, на посадi Голови Правлiння 

Товариства до 31 липня 2021р. 

 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Рiшення по питанню № 3: 

 

Затвердити змiни до трудового договору (контракту) з п. Франсуа МАРIОТОМ, та 

встановити строк його повноважень на посадi Голови Правлiння до 31 липня 

2021р. Уповноважити п. Масолову Юлiю Володимирiвну, Директора фiнансового 

Департаменту фiнансового Товариства, на пiдписання вiдповiдної додаткової 

угоди до трудового договору (контракту) з п. Франсуа МАРIОТОМ. 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

 

Рiшення по питанню № 4: 

Затвердити змiни до трудового договору (контракту) з п. Мiненко Яною 

Володимирiвною про переведення на посаду Менеджера зi збуту Департаменту 

продажiв та розвитку дилерської мережi на невизначений строк, та 

уповноважити Голову Правлiння п. Франсуа МARIOTTE пiдписати вiд iменi 

Товариства вiдповiдну додаткову угоду до трудового договору або трудовий 

договiр у новiй редакцiї. 

 

Голосували: 

"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Оскiльки всi питання порядку денного було вирiшено, засiдання Зборiв 

вважається закритим. 

 

Вiд компанiї "Рено с.а.с.": 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери X  

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
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 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

1. Про припинення повноважень Стефана Массерона на посадi 

Ревiзора Товариства з 18 листопада 2019.2. Про призначення п. 

Сiльвi Кадоре на посаду Ревiзора Товариства з 18 листопада 

2019р. строком на 3 роки. 3. Про додаткову виплату дивiдендiв 

Учаснику Товариства у сумi   26 760 368 (двадцять шiсть 

мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч триста шiстдесят вiсiм) гривень, 

00 коп. з нерозподiленого прибутку за 2018 рiк.  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 
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Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  
Компанiя "Рено с.а.с." 

Інше (зазначити) н/д 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

н/д 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

н/д 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як діяльність 

наглядової ради 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

н/д 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) Наглядова рада вiдсутня  

 

Чи проведені засідання н/д 
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комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності та 

ефективності 

н/д 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи наглядової 

ради 

 

 

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) н/д 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення  X 



 

 

Confidential C 

ринкової вартості акцій 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) н/д 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Правлiння товариства є 

виконавчим органом 

Товариства, що керує його 

поточною дiяльнiстю. 

Правлiння складається iз 

двох (2) членiв, кожен з 

яких обирається 

Загальними Зборами. 

Голова Правлiння - 

Франсуа Марiот Член 

Правлiння - Браемс 

ТьєррiЧлен Прав 

1. Повноваження Правлiння включають вiдповiдальнiсть за 

керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, включаючи, але 

не обмежуючись наступним: 

1.1. розробка стратегiї i тактики досягнення цiлей Товариства 

та виконання рiшень Загальних Зборiв; 

1.2. розробка рiчного бiзнес-плану, який подається на 

затвердження Загальними Зборами не пiзнiше як за 2 (два) 

мiсяцi до початку кожного фiнансового року, надання 

пропозицiй щодо внесення час вiд часу змiн до бiзнес-плану; 

1.3. затвердження рiшень щодо iнiцiювання будь-якою 

провадження у судi чи господарському судi (включаючи 

арбiтражне провадження), надання згоди на укладення мирової 

угоди на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її 

еквiвалент у будь-якiй валютi, а також пiдписання, переговори, 

та/або iндосування вiд iменi Товариства тратти, чеки, борговi 

зобов'язання, векселi та iншi подiбнi документи Товариства, що 

пiдлягають невiдкладнiй оплатi, за умови, що сума по них 

перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент в 

українськiй чи iншiй валютi;  

1.4. прийняття рiшення про укладення правочину, щодо якого 

є заiнтересованiсть з урахуванням положень чинного 

законодавства України; та 

1.5. будь-якi iншi дiї з питань, якi, як правило, вiдносять до 

повсякденного управлiння дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що 

згiдно з цим Статутом вiднесенi до компетенцiї Загальних 

Зборiв. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

н/д 
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виконавчого органу 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

н/д 

 

Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Компанiя не має iнформацiї для розкриття  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років?  0 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови ні ні ні так 
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та членів виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 
ні ні так так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні ні ні так 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з 

нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Повноваження та обов'язки правлiння, ревiзора та iнших 

посадових осiб Товариства, а також Загальних зборiв акцiонерiв 

регламентуються Статутом Товариства. Статутом також 

визначається порядок розподiлу прибутку Товариства. Будь-яких 

окремих положень викладених документально, що стосуються 

вказаних питань у Товариства немає  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціон

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 
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комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

акціонерно

му 

товаристві 

ера товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 
так ні так ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 
ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  
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Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) н/д 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) н/д 

 

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

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Компанiя "Рено с.а.с." 780 129 987 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмежень немає  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
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Призначення та звiльнення посадових осiб здiснюється за рiшенням загальних зборiв 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

1. Згiдно з положеннями Статтi 7.10 Статуту, Голова Правлiння вирiшує (включаючи право 

одноособового пiдпису) поточнi питання управлiння Товариством, включаючи, але не 

обмежуючись: 

1.1. дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство у його вiдносинах з 

усiма установами, пiдприємствами, органiзацiями, суб'єктами юридичними та фiзичними 

особами; 

1.2. керує Правлiнням Товариства; 

1.3. з урахуванням обмежень, що передбаченi Статтею 7.10 цього Статуту, пiдписує будь-якi 

договори, контракти та iншi документи вiд iменi Товариства, а також платiжнi документи, 

внутрiшнi нормативнi акти та документи Товариства в рамках повноважень, наданих 

Загальними Зборами, видає довiреностi; 

1.4. затверджує рiшення щодо iнiцiювання будь-якого провадження у судi чи 

господарському судi (включаючи арбiтражне провадження), надання згоди на укладення 

мирової угоди на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент у будь-якiй 

валютi, а також пiдписує, обговорює та/або iндосує вiд iменi Товариства тратти, чеки, борговi 

зобов'язання, векселi та iншi подiбнi документи Товариства, що пiдлягають невiдкладнiй 

оплатi, за умови, що сума по них не перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквiвалент в 

українськiй чи iншiй валютi; 

1.5. приймає рiшення про укладення значного правочину з урахуванням положень чинного 

законодавства України; 

1.6. розпоряджається майном Товариства в межах сум угод, якi встановленi Загальними 

Зборами Товариства; 

1.7. заявляє права та одержує грошовi суми, документи та майно будь-якого типу, та 

пiдписує розписки про їх одержання; 

1.8. забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв; 

1.9. вiдкриває банкiвськi рахунки Товариства i має право розпорядчого пiдпису за такими 

рахунками, вносить кошти на депозити (включаючи депозити в iноземнiй валютi) на iм'я 

Товариства; 

1.10. представляє Товариство в судi, господарському судi чи арбiтражi, де воно може 

виступати позивачем, вiдповiдачем або третьою особою, веде переговори щодо укладення 

мирової угоди та вдається до iнших необхiдних у зв'язку з цим крокiв, а також виконує рiшення 

суду чи арбiтражу; 

1.11. приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння), агентiв, 

консультантiв або iнших представникiв, визначає розмiр їх винагороди та умови найму, 

заохочує працiвникiв та накладає на них дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до загальних умов 

найму; 

1.12. забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору з трудовим 

колективом Товариства; 

1.13. органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 

1.14. видає розпорядження i накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками 

Товариства; 

1.15. призначає головного бухгалтера за пропозицiєю, зробленою будь-яким Акцiонером 

Товариства; 
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1.16. виконує iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних 

актiв, рiшень Загальних Зборiв; 

1.17. передає одне або бiльше своїх повноважень працiвникам Товариства або iншим особам;  

1.18. затверджує зразки печатки (печаток) i штампу (штампiв) Товариства; та 

1.19. готує та пiдписує будь-якi документи, необхiднi для реалiзацiї вищезазначених 

повноважень, в тому числi довiреностi вiд iменi Товариства. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього 

пункту 

Н/Д 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікац

ійний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Компанiя "Рено с.а.с" 780129987 92513, Францiя, 

Седекс р-н, 

м.Булонь-Бiянкур, Ке 

Ле Галло, 13- 15 

3 185 792 100 3 185 792 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 3 185 792 100 3 185 792 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції та/або 

допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового 

реєстру 

Акцiї простi 

бездокументарнi iменнi 

3 185 792 3 185 792,00 1. Акцiонерами Товариства можуть бути 

юридичнi особи рiзних форм власностi, громадяни 

України та iноземнi громадяни, що набули права 

власностi на акцiї  Товариства у вiдповiдностi до 

чинного законодавства України.  

2. Кожною простою акцiєю Товариства її 

власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав, включаючи такi права: 

2.1. брати участь в управлiннi справами 

Товариства у вiдповiдностi з порядком, визначеним 

Статутом, крiм випадкiв, встановлених законодавством 

України; 

2.2. брати участь у розподiлi прибутку Товариства 

та одержувати його частину (дивiденди); 

2.3. вийти з Товариства шляхом вiдчуження 

належних йому акцiй Товариства; 

2.4. вiдчужити належнi йому акцiї Товариства у 

порядку, встановленому цим Статутом та 

законодавством України; 

2.5. одержувати iнформацiю про господарську 

дiяльнiсть Товариства. На вимогу Акцiонера 

Товариство зобов'язане надати йому для 

ознайомлення рiчнi баланси, звiти про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, 

висновки Ревiзора, протоколи Загальних Зборiв та iншi 

матерiали, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2.6. у разi лiквiдацiї Товариства, отримати частину 

майна та/або вартостi майна Товариства, пропорцiйну 

вартостi належних йому акцiй Товариства, у порядку, 

визначеному цим Статутом i законодавством України; 

2.7. мати iншi права, якi можуть бути передбаченi 

цим Статутом, законодавством України та угодами 

Не розмiщуються для публячної 

пропозицiї 
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щодо Товариства або його Акцiонерiв, в яких Акцiонер 

виступає стороною. 

3. Акцiонери Товариства мають переважне право 

на придбання акцiй, що продаються iншими 

Акцiонерами Товариства, та/або акцiй, що додатково 

випускаються Товариством, пропорцiйно частцi 

належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi 

простих акцiй. Переважне право надається Акцiонеру у 

процесi приватного розмiщення акцiй обов'язково, в 

порядку, зазначеному у Статтi 13 цього Статуту та 

встановленому законодавством. 

4. Одна проста акцiя товариства надає Акцiонеру 

один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних Зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування.  

5. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

5.1. додержуватися положень цього Статуту i 

виконувати належним чином ухваленi рiшення органiв 

управлiння Товариства; 

5.2. виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi тi, що пов'язанi з майновою 

участю, а також робити вклади (оплачувати акцiї) в 

порядку та засобами, що передбаченi Статутом; 

5.3. iнформувати Товариство про будь-якi змiни у 

своєму найменуваннi чи адресi;  

5.4. не розголошувати комерцiйну таємницю 

та/або конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; та 

5.5. нести iншi обов'язки, якi можуть бути 

покладенi на нього згiдно iз законодавством України, 

цього Статуту та угоди щодо Акцiонерiв, в якiй 

Акцiонер виступає стороною. 

6. Мiж Акцiонерами може бути укладено 

договiр, за яким на Акцiонерiв покладаються 

додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у 

Загальних Зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за 

його недотримання. 
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Примітки: 

 



 

 

Confidential C 



 

 

Confidential C 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.07.2005 173/10/1/20

05 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м.Києвi та 

Київськiй областi 

д/н Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 3 185 792 3 185 792 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: цiннi папери емiтента не знаходяться у вiльному 

продажу. 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: цiннi папери емiтента не знаходяться у вiльному 

продажу. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери емiтента не приймають участi у лiстингу 

на фондовiй бiржi. 

Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась 

Спосiб розмiщення: додаткова емiсiя не здiйснювалась. 

Мiжнародний iдентифiкацiйний номер не присвоєно 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.07.2005 173/10/1/2005  3 185 792 3 185 792 3 185 792 0 0 

Опис: 
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 

у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 268 299 264 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 84,21 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 268 299 264 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів   сплата на 

рахунок 

н/д 

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  06.05.2019, 

114 262 729,4

5 

 

24.06.2019, 

114 396 442,8

8 

 

23.12.2019, 

983 848,48 

 

Опис Компанiя перераховувала дивiденди юридичнiй особi - засновнику, компанiї 

Renault SAS. 

Дати сплати дивiдендiв: 

06.05.2019 - 3868205,52 євро 

24.06.2019 - 3848741,21 євро 

23.12.2019 - 983848,48 євро 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 
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на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 26 500 24 133 0 0 26 500 24 133 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 23 056 21 111 0 0 23 056 21 111 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 3 444 3 022 0 0 3 444 3 022 

2. Невиробничого 

призначення: 
14 9 0 0 14 9 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 14 9 0 0 14 9 

Усього 26 514 24 142 0 0 26 514 24 142 

Опис 

На балансi Товариства станом на 31.12.2019 р. знаходиться 370 

одиниць основних засобiв, серед них: 

- Автомобiлi (59) - термiн користування до 5 рокiв, 

- Офiсна та комп'ютерна технiка (282) - термiн користування до 4 рокiв 

, 

- Меблi (19) - термiн користування до 4 рокiв, 

- Iншi основнi засоби (10) - термiн користування до 20 рокiв. 

Первiсна вартiсть основних засобiв: 39489 тис.грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв: 37,945% 

Ступiнь використання основних засобiв: 100% 

Сума нарахованого зносу: 14984 тис.грн. 

Протягом 2019 року вибуло 28 одиниць автомобiлiв, 1 одиниця офiсної 

та комп'ютерної технiки. У 2019 роцi надiйшло 29 одиниць 

автомобiлiв, 20 одиниць офiсної та комп'ютерної технiки та 6 одиниць 

меблiв, 2 одиницi iншого обладнання. 

Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням Товариства. 

Обмеження стосовно використання основних засобiв вiдсутнi. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

470 505 394 466 

Статутний капітал (тис.грн) 3 186 3 186 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

3 186 3 186 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004  N485 (з урахуванням змiн показникiв 
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фiнансової звiтностi). 

Станом на 31.12.2019 розрахункова вартiсть чистих активiв (470505 тис. грн.) перевищує 

розмiр статутного капiталу (3186 тис. грн.) та розмiр скоригованого статутного капiталу 

(3186 тис. грн.). 

Станом на 31.12.2018 розрахункова вартiсть чистих активiв (394466 тис. грн.) перевищує 

розмiр статутного капiталу (3186 тис. грн.) та розмiр скоригованого статутного капiталу 

(3186 тис. грн.).  

 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу  

(скоригованого). Вимоги ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримано. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 
X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 26 010 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 376 059 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 402 069 X X 

Опис Кредити в банках та зобов'язання за цiнними паперами у 

Товариства вiдсутнi 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом - 26 010 тис.грн.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи 

послуги - 232 268 тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними 

авансами - 10 859 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 9 809 тис.грн. 
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Поточнi забезпечення - 115 879 тис. грн. 

Доходи майбутнiх перiодiв - 2 578 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi 

страхування, розрахунками з оплати працi вiдсутня. 

 

 

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

по батькові фізичної особи 

ТОВ "Ернст i Янг Аудиторськi послуги" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33306921 

Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. ХРЕЩАТИК, 

буд. 19-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3516 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 38044490300 

Факс (044) 4992016 

Вид діяльності Код КВЕД 78.30 Iнша дiяльнiсть iз 

забезпечення трудовими 

ресурсами;Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у 

сферi бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування (основний);Код КВЕД 

70.22 Консультування з питань 

комерцiйної дiяльностi й кер 

Опис Аудиторськi послуги 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВ "КЕЙНАС-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38915973 

Місцезнаходження 03061, Україна, м.Київ,  вул. ШЕПЕЛЄВА 

МИКОЛИ, будинок 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4593 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 299-96-06 

Факс (044) 299-96-06 

Вид діяльності Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 
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оподаткування (основний) 

Опис Послуги консультування з питань 

оподаткування та бухгалтерсьокого 

облiку 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВ "Лексфор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37199644 

Місцезнаходження 04050, Україна, м.Київ, вул. 

ГЛИБОЧИЦЬКА, буд. 40, ЛIТЕРА "У", 

офiс 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0444940868 

Факс 0444940866 

Вид діяльності Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi 

права (основний);Код КВЕД 70.21 

Дiяльнiсть у сферi зв'язкiв iз 

громадськiстю;Код КВЕД 70.22 

Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування;Код КВЕД 73.20 

Дослiдження кон'юнктури ринку та 

виявлення грома 

Опис Юридичнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

КФ АТ "СК "АХА Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20474912 

Місцезнаходження 04070, Україна, м.Київ, вул. IЛЛIНСЬКА, 

буд. 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 569137 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2010 

Міжміський код та телефон 044 391 1122 

Факс 044 391 1121 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, 

крiм страхування життя (основний);Код 

КВЕД 65.20 Перестрахування;Код КВЕД 

66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої 

шкоди;Код КВЕД 66.22 Дiяльнiсть 

страхових агентiв i брокерiв;Код КВЕД 

66.29 Iнша допомiжна дiяльн 
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Опис Послуги страхування 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТДВ "Альянс Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32253696 

Місцезнаходження 04111, Україна, м.Київ, вул. 

ДЕГТЯРIВСЬКА, буд. 21-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 284458 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014 

Міжміський код та телефон 0444997700 

Факс 0444997701 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, 

крiм страхування життя (основний);Код 

КВЕД 65.20 Перестрахування;Код КВЕД 

66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої 

шкоди;Код КВЕД 66.22 Дiяльнiсть 

страхових агентiв i брокерiв;Код КВЕД 

66.29 Iнша допомiжна дiяльн 

Опис Послуги страхування 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

СК "Провiдна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23510137 

Місцезнаходження 03049, Україна, м.Київ, ПРОСПЕКТ 

ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 520919 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон 044482817 

Факс 0442482846 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, 

крiм страхування життя (основний);Код 

КВЕД 65.20 Перестрахування 

Опис Послуги страхування 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25642478 
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Місцезнаходження 01033, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЖИЛЯНСЬКА, будинок 48,50А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 380444909000 

Факс  

Вид діяльності Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування (основний) 

Опис Консультацiйнi послуги 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

СК "Євроiнс Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22868348 

Місцезнаходження 03150, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

ВАСИЛЬКIВСЬКА, будинок 102 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2696 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.10.2016 

Міжміський код та телефон 380442474477 

Факс 380442690894 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, 

крiм страхування життя 

Опис Послуги страхування 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне Акцiонерне Товариство "Рено 

Україна" 
за ЄДРПОУ 33552751 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-прав

ова форма 

господарювання 
Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 

діяльності 

Торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами 
за КВЕД 45.11 

Середня кількість працівників: 66 

Адреса, телефон: 01033 м. Київ, вул. Гайдара, буд.58/10, (044)-490-68-32 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 341 1 741 

    первісна вартість 1001 12 205 13 759 

    накопичена амортизація 1002 ( 11 864 ) ( 12 018 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 26 514 24 142 

    первісна вартість 1011 36 859 37 404 

    знос 1012 ( 10 345 ) ( 13 262 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 39 095 40 393 

Гудвіл 1050 0 0 
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Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 17 531 11 554 

Усього за розділом I 1095 83 481 77 830 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 492 014 292 841 

Виробничі запаси 1101 133 216 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 491 881 292 625 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 94 371 58 703 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 16 584 12 938 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 498 33 734 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 265 592 402 353 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 616 607 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 893 675 801 176 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 977 156 879 006 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 186 3 186 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 
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Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 43 117 43 117 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 346 194 424 202 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 392 497 470 505 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 12 360 6 432 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 12 360 6 432 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 615 4 666 

    товари, роботи, послуги 1615 370 884 232 268 

    розрахунками з бюджетом 1620 55 757 26 010 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 34 513 7 917 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 12 057 10 859 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 118 203 115 879 

Доходи майбутніх періодів 1665 1 293 2 578 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 10 490 9 809 

Усього за розділом IІІ 1695 572 299 402 069 
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ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 977 156 879 006 

 

Керівник    Марiот Франсуа 

 

Головний бухгалтер   Кадькало Олександр Сергiйович 
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КОДИ 

Дата 31.01.2020 

Підприємство 
Приватне Акцiонерне Товариство "Рено 

Україна" 
за ЄДРПОУ 33552751 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 6 231 348 4 691 046 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5 640 773 ) ( 4 133 149 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 590 575 557 897 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 24 670 28 602 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 49 887 ) ( 43 627 ) 

Витрати на збут 2150 ( 146 368 ) ( 184 175 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 16 004 ) ( 4 102 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 
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Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 402 986 354 595 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 24 934 3 096 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 536 ) ( 2 618 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 425 384 355 073 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -79 077 -69 675 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 346 307 285 398 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 346 307 285 398 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 039 2 964 

Витрати на оплату праці 2505 36 823 34 325 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 245 5 800 

Амортизація 2515 8 579 7 522 

Інші операційні витрати 2520 158 573 181 293 
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Разом 2550 212 259 231 904 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Марiот Франсуа 

 

Головний бухгалтер   Кадькало Олександр Сергiйович 
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КОДИ 

Дата 25.01.2020 

Підприємство 
Приватне Акцiонерне Товариство "Рено 

Україна" 
за ЄДРПОУ 33552751 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7 830 374 5 852 897 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 762 19 761 

Надходження від повернення авансів 3020 441 229 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 24 934 3 096 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 253 425 

Надходження від операційної оренди 3040 470 419 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8 843 10 353 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 724 254 ) ( 4 388 637 ) 

Праці 3105 ( 29 033 ) ( 27 478 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 790 ) ( 6 847 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 308 888 ) ( 914 740 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 106 415 ) ( 36 525 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 194 301 ) ( 868 580 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 8 172 ) ( 9 635 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 366 051 ) ( 329 802 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 18 362 ) ( 6 115 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші витрачання 3190 ( 2 854 ) ( 2 262 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 411 845 211 299 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 10 614 15 679 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 17 390 ) ( 19 283 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 776 -3 604 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 254 088 ) ( 30 111 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 14 211 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -268 299 -30 111 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 136 770 177 584 

Залишок коштів на початок року 3405 265 701 88 117 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -22 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 402 449 265 701 

 

Керівник    Марiот Франсуа 
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Головний бухгалтер   Кадькало Олександр Сергiйович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство Приватне Акцiонерне Товариство "Рено Україна" за ЄДРПОУ 33552751 

 

Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервни

й капітал 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 3 186 0 0 43 117 346 194 0 0 392 497 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 3 186 0 0 43 117 346 194 0 0 392 497 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 346 307 0 0 346 307 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -268 299 0 0 -268 299 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 78 008 0 0 78 008 

Залишок на кінець року  4300 3 186 0 0 43 117 424 202 0 0 470 505 
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Керівник    Марiот Франсуа 

 

Головний бухгалтер   Кадькало Олександр Сергiйович 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 

1. Вiдомостi про Компанiю 

Приватне акцiонерне товариство "Рено Україна" (далi - "Компанiя") є офiцiйним iмпортером 

автомобiлiв марки "Renault" в Україну.  

Компанiю засновано 25 травня 2005 року. 

Основними видами дiяльностi Компанiї є iмпорт автомобiлiв (виробництва компанiй Групи 

Рено) та запасних частин з подальшим перепродажем дилерам на українському ринку. 

Зареєстрований офiс та основне мiсце ведення дiяльностi Компанiї знаходиться за адресою: 

Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10.  

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 рр. материнською компанiєю та 

фактичною контролюючою стороною Компанiї була компанiя "Рено САС" (Францiя), якiй 

належать 100% акцiй Компанiї. 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 рр. та протягом рокiв, що закiнчилися 

вказаними датами, акцiї Компанiї не котирувались на вiдкритому ринку. 

2. Операцiйне середовище, економiчнi умови та припущення про безперервнiсть 

дiяльностi 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Хоча економiка України загалом вважається 

ринковою, вона продовжує демонструвати особливостi, властивi перехiднiй економiцi. Їй, 

серед iншого, залишаються притаманними певнi структурнi диспропорцiї, низький рiвень 

лiквiдностi ринкiв капiталу, порiвняно висока, зокрема у 2014-2018 роках, iнфляцiя, значний 

розмiр зовнiшнього та внутрiшнього державного боргу.  

Пiсля рiзкого спаду у 2014-2016 роках, економiка країни почала демонструвати певнi ознаки 

вiдновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економiчної динамiки залишаються 

напруженiсть у геополiтичних вiдносинах з Росiйською Федерацiєю; вiдсутнiсть чiткого 

консенсусу щодо напрямкiв проведення iнституцiональних реформ, зокрема в державному 

управлiннi; судочинствi та основних секторах економiки; прискорення трудової емiграцiї та 

низький рiвень залучення iнвестицiй.  

Дана фiнансова звiтнiсть складена на базi припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, яка передбачає, що Компанiя реалiзує свої активи та 

виконає зобов'язання в ходi звичайної господарської дiяльностi. 

 

 

 

3. Основнi положення облiкової полiтики 

3.1. Заява про вiдповiднiсть та перше застосування МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї на 31 грудня 2019 року та за рiк, що закiнчився вказаною датою, 

складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затверджених 

Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО") та вiдповiдає вимогам 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом 

Компанiї 02.07.2020 року. 

Датою переходу Компанiї на МСФЗ є 1 сiчня 2018 року. У попереднiх перiодах, включно по 31 

грудня 2018 року, Компанiя складала свою фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень 
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(стандартiв) бухгалтерського облiку ("НП(с)БО") України. Ефект переходу з НП(с)БО на МСФЗ 

описаний у Примiтцi 5 цiєї фiнансової звiтностi. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi Компанiя керувалася вимогами МСФЗ 1 "Перше 

застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (далi - "МСФЗ 1"). МСФЗ 1 вимагає, 

щоб стандарти, якi дiятимуть на дату складання першого повного комплекту фiнансової 

звiтностi (у випадку Компанiї - 31 грудня 2019 року), застосовувалися ретроспективно. Як 

виняток з цього загального правила, в деяких випадках МСФЗ 1 дає можливiсть суб'єкту 

господарювання, який вперше застосовує МСФЗ, скористатися певними звiльненнями. 

Компанiя не використовувала жодне iз звiльнень, дозволених МСФЗ 1. 

Облiковi полiтики, використанi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi та описанi у Примiтцi 4, 

базуються на вимогах МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2019 року. 

3.2. Основа складання фiнансової звiтностi 

Для презентацiї основних форм фiнансової звiтностi (форми 1-4) Компанiя використовує 

формат, передбачений чинним законодавством України. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всi суми 

округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком 

фiнансових iнструментiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю при первiсному визнаннi. 

3.3. Функцiональна валюта i валюта подання 

Валютою подання цiєї фiнансової звiтностi, як i функцiональною валютою Компанiї, є українська 

гривня.  

3.4. Операцiї в iноземнiй валютi  

Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у функцiональну валюту Компанiї (гривню) за 

валютним курсом, встановленим Нацiональним Банком України ("НБУ") на дату здiйснення 

операцiї. Грошовi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi станом на звiтну дату, 

переводяться у функцiональну валюту по валютному курсу, встановленому НБУ на таку звiтну 

дату. Курсовi рiзницi визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони 

виникають.  

Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, переводяться у 

функцiональну валюту Компанiї за валютним курсом, встановленим НБУ на дату здiйснення 

операцiї. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi 

оцiнюються за первiсною вартiстю. 

Станом на 31 грудня курси обмiну валют, використанi для перерахунку залишкiв в iноземнiй 

валютi, представлено таким чином: 

 

У гривнях  2019 р.  2018 р.  2017 р. 

1,00 долар США  23,6862  27,688  28,067 

1,00 євро  26,4220  31,714  33,495 

10,00 росiйських рублiв 3,8160  3,983  4,870 

 

3.5. Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає 

витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для 

довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При 

необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє 
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визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання 

та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх 

проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо 

дотримано всiх необхiдних критерiїв для такого визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне 

обслуговування визнаються у прибутках та збитках в момент їх понесення.  

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу на прямолiнiйнiй основi. Для всiх 

об'єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом упродовж 

очiкуваного строку корисного використання. 

 

Компанiя класифiкує об'єкти основних засобiв за такими групами та строками корисного 

використання: 

Група основних засобiв                                Строк корисного використання 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої   10-20 рокiв 

IТ-обладнання                                                  2-5 рокiв 

Транспортнi засоби                                  3 роки 

Iнструменти, прилади, iнвентар та меблi   4 роки 

Iншi основнi засоби                                   12 рокiв 

 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це попередньо оцiнена сума, яку Компанiя отримала б 

на поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на 

вибуття, якщо актив є застарiлим та перебуває в станi, очiкуваному по закiнченнi строку його 

корисної експлуатацiї. 

Очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть аналiзуються щорiчно i, за 

необхiдностi, переглядаються. 

Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини 

вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання 

економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або 

збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до 

звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за рiк, у якому об'єкт був знятий з 

облiку. 

3.6. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, придбанi окремо, пiд час первiсного визнання оцiнюються за 

собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю 

за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi (у разi їх наявностi). 

Нематерiальнi активи, створенi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на 

розробку нематерiальних активiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у 

звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у тому звiтному перiодi, у якому вони 

виникли. 

Основнi положення облiкової полiтики (продовження) 

Нематерiальнi активи Компанiї мають обмежений строк корисного використання. Амортизацiя 

нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв 

корисного використання вiдповiдних активiв. 

 



 

 

Confidential C 

Категорiя активу                 Строк корисного використання (рокiв) 

Програмне забезпечення  4-5 рокiв 

Iншi нематерiальнi активи  4-5 рокiв 

 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 

строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого 

зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим 

строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового 

року. Змiна очiкуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигiд, 

втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї залежно вiд 

ситуацiї й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних 

активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi 

результати (звiтi про сукупний дохiд) в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. 

Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються, як рiзниця 

мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, й визнаються у звiтi 

про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) в момент припинення визнання цього 

активу.  

3.7. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан у той 

момент, коли Компанiя стає стороною в контрактних взаємовiдносинах стосовно вiдповiдного 

iнструменту. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї представленi торгiвельною та iншою кредиторською 

заборгованiстю. Облiкова полiтика стосовно первiсного визнання та подальшої оцiнки 

фiнансових iнструментiв розкривається у вiдповiдних статтях облiкової полiтики, викладеної у 

цiй Примiтцi. 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи класифiкуються при первiсному визнаннi на такi, що надалi оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд: установлених 

договорами характеристик грошових потокiв та бiзнес-моделi Компанiї з управлiння 

вiдповiдними фiнансовими активами. За винятком торгової дебiторської заборгованостi, що не 

має значного компоненту фiнансування, Компанiя при первiсному визнаннi оцiнює фiнансовий 

актив за його справедливою вартiстю плюс, для активiв, що в подальшому оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 

витрати на операцiю. 

При первiсному визнаннi Компанiя оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська 

заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування, або якщо щодо неї Компанiя 

застосувала практичний прийом згiдно з МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".  

 

Для того щоб фiнансовий актив був класифiкований та оцiнений за амортизованою 

собiвартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вiн повинен генерувати у 

певнi дати грошовi потоки, котрi є виключно виплатами основної суми та процентiв на 

непогашену частку основної суми заборгованостi. Така оцiнка називається тестом "грошових 

потокiв" (SPPI-тестом) та здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту. Фiнансовi активи, грошовi 
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потоки по яким не вiдповiдають критерiю "грошових потокiв", класифiкуються як оцiнюванi за 

справедливою вартiстю через прибутки та збитки незалежно вiд бiзнес-моделi. 

Бiзнес-модель Компанiї з управлiння фiнансовими активами визначає, яким шляхом будуть 

згенерованi грошовi потоки вiд фiнансового активу: або шляхом одержання договiрних 

грошових потокiв, або шляхом продажу фiнансового активу, або у будь-який з цих способiв. 

Фiнансовi активи, класифiкованi як оцiнюванi за амортизованою собiвартiстю, утримуються в 

рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, в той час як фiнансовi активи, класифiкованi як 

оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, утримуються в рамках 

бiзнес-моделi, мета якої досягається як за рахунок передбачених договором грошових потокiв, 

так i за рахунок продажу фiнансових активiв. Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових 

активiв, якi потребують поставки активiв в строк, установлений законодавством, або у 

вiдповiдностi до правил, прийнятих на вiдповiдному ринку (торгiвля на стандартних умовах), 

визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя приймає на себе 

зобов'язання купити чи продати актив. 

Подальша оцiнка 

З метою подальшої оцiнки фiнансовi активи подiляються на чотири категорiї: 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти); 

" фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з 

перекласифiкацiєю накопиченого прибутку або збитку (борговi iнструменти); 

" фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без 

перекласифiкацiї накопиченого прибутку або збитку при припиненнi визнання (iнструменти 

капiталу); 

" фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Станом на 1 сiчня 2018 р., 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2019 р., фiнансовi активи Компанiї 

складались iз фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi 

iнструменти). Фiнансовi активи Компанiї представлено переважно грошовими коштами та їх 

еквiвалентами, торгiвельною та iншою дебiторською заборгованiстю. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi iнструменти) 

Компанiя оцiнює фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю, у разi дотримання 

наступних умов: 

" фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є одержання 

договiрних грошових потокiв; i 

" договiрнi умови фiнансового активу дають право на отримання у певнi дати грошових 

потокiв, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми 

заборгованостi. 

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю пiсля первiсного визнання 

оцiнюються за методом ефективного вiдсотка та перевiряються на предмет зменшення 

корисностi. Прибутки або збитки вiд припинення визнання, модифiкацiї або зменшення 

корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового активу (або, де застосовано, частини фiнансового активу або частини 

групи однорiдних фiнансових активiв) припиняється тодi й лише тодi, коли:  

" спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або 

" Компанiя передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого 

фiнансового активу або бере на себе договiрне зобов'язання щодо виплати третiй сторонi 
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грошових потокiв вiд фiнансового активу в повному обсязi та без суттєвої затримки по 

"транзитнiй" угодi? та або (а) Компанiя в основному передає всi ризики та вигоди вiд 

володiння фiнансовим активом, або (б) Компанiя в основному не передає й не зберiгає за 

собою всiх ризикiв та вигiд вiд володiння фiнансовим активом, але передала контроль над 

активом. 

Якщо Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансового активу або уклала транзитну 

угоду, вона оцiнює чи зберегла вона, i в якiй мiрi, всi ризики та вигоди вiд володiння 

фiнансовим активом. Якщо Компанiя не передає та не залишає за собою всiх ризикiв та вигiд 

вiд володiння переданим активом, i зберiгає за собою контроль над переданим активом, то 

Компанiя продовжує визнавати переданий актив у обсязi своєї подальшої участi. В такому разi, 

Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив та вiдповiдне зобов'язання 

оцiнюються на основi, що вiдображає права та обов'язки, збереженi Компанiєю. Якщо 

подальша участь Компанiї набуває форми гарантiї за переданим активом, то частка подальшої 

участi Компанiї є меншою з наступних сум: (i) первiсна балансова вартiсть активу та (ii) 

максимальна сума компенсацiї, яку Компанiя може бути вимушена сплатити. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв 

Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, окрiм 

фiнансових активiв за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Очiкуванi кредитнi 

збитки - це рiзниця мiж усiма договiрними грошовими потоками та грошовими потоками, якi 

Компанiя очiкує одержати, дисконтована за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. При 

розрахунку резерву враховуються грошовi потоки вiд реалiзацiї утримуваної застави або iншого 

засобу покращення кредитної якостi фiнансового iнструменту, що є невiд'ємною частиною умов 

договору. 

Загалом очiкуванi кредитнi збитки визнаються у двi стадiї. Якщо станом на звiтну дату 

кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту 

первiсного визнання, то Компанiя оцiнює резерв пiд збитки за таким фiнансовим iнструментом 

у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам. Якщо кредитний ризик за 

фiнансовим iнструментом зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, то 

Компанiя використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очiкуваного строку утримання фiнансового iнструмента незалежно вiд строкiв настання 

дефолту (очiкуванi кредитнi збитки на весь строк). 

Для торговельної дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та їх еквiвалентiв та договiрних 

активiв, Компанiя застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки резерву очiкуваних кредитних 

збиткiв. Вiдповiдно до цього пiдходу, Компанiя не вiдслiдковує змiну в кредитних ризиках, 

натомiсть Компанiя визнає очiкуванi кредитнi збитки за весь строк iснування фiнансового 

активу на кожну звiтну дату. Компанiя використовує матрицю забезпечення, що враховує 

iсторичний досвiд кредитних збиткiв Компанiї, скоригований на прогнозну iнформацiю 

вiдносно дебiторiв та загальних економiчних умов. Якщо платежi за договором прострочено 

менше, нiж на 30 днiв, - Компанiя визнає резерв у сумi 12-мiсячних очiкуваних кредитних 

збиткiв. Якщо платежi за договором прострочено бiльше, нiж на 30 днiв, - резерв визнається в 

сумi очiкуваних кредитних збиткiв за весь термiн корисного використання активу. 

Компанiя вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо передбаченi договором 

платежi простроченi бiльш нiж на 90 днiв. Однак в певних випадках Компанiя також може 

прийти до висновку, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня 

iнформацiя вказує на те, що малоймовiрно, що Компанiя отримає, без урахування механiзмiв 

пiдвищення кредитної якостi, утримуваних Компанiєю, всю суму залишкових виплат, 
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передбачених договором. Фiнансовий актив списується, якщо у Компанiї немає обгрунтованих 

очiкувань щодо вiдшкодування передбачених договором грошових потокiв. 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики отриманi, 

кредиторська заборгованiсть, а також деривативи, якi є iнструментами ефективного 

хеджування. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi 

фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю за 

мiнусом, у випадку кредиторської заборгованостi, кредитiв та позик отриманих, прямих витрат 

на операцiю. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають в основному торгову та iншу кредиторську 

заборгованiсть.  

Подальша оцiнка 

Для цiлей наступної оцiнки фiнансовi зобов'язання класифiкуються на наступнi двi категорiї: 

" фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток; 

" фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю 

Дана категорiя є найбiльш значущою для Компанiї. Пiсля первiсного визнання торгова та iнша 

кредиторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективного вiдсотка. Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються в 

прибутку чи збитку при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з 

використанням методу ефективного вiдсотка. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка. 

Амортизацiя за ефективною ставкою вiдсотку включається до складу фiнансових витрат. 

Припинення визнання 

Компанiя припиняє визнання фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) 

тодi, коли воно погашене (анульоване), тобто коли визначене в договорi зобов'язання 

виконане, скасоване або термiн його дiї закiнчився.  

Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим вiд того самого кредитора на значно 

змiнених умовах, або умови iснуючого зобов'язання в подальшому змiнюються, вiдповiдна 

замiна зобов'язання або змiна умов вiдображаються як припинення визнання первiсного 

фiнансового зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а рiзниця у балансовiй вартостi 

зобов'язань визнається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв 

Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань проводиться, та вiдповiдна чиста 

сума вiдображається у фiнансовiй звiтностi, якщо i тiльки якщо: 

" iснує юридичне право на взаємозалiк заборгованостей; та 

" Компанiя має намiр погасити заборгованiсть на нетто-основi, або отримати актив та 

погасити вiдповiдне зобов'язання одночасно. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

Пiд час оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує 

рiзноманiтнi методи та робить припущення на основi ринкових умов, що iснують на звiтну дату. 

Ринковi котирування або котирування дилерiв для специфiчних або подiбних iнструментiв або 
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дисконтована вартiсть майбутнiх грошових потокiв використовуються для фiнансових активiв. 

Номiнальна вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi строком погашення до одного року, за 

вирахуванням коригувань, вважається їх справедливою вартiстю. 

Iєрархiя справедливої вартостi передбачає три рiвнi вхiдних даних: 

" Рiвень 1: ринковi котирування (без коригувань) iдентичних активiв або зобов'язань на 

активних ринках.  

" Рiвень 2: моделi оцiнки, для яких всi вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на визначену 

справедливу вартiсть, вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та базуються прямо або 

опосередковано на ринкових даних. 

" Рiвень 3: моделi оцiнки, якi використовують вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на 

визначення справедливої вартостi, вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та вiдсутнi у 

вiдкритому доступi. 

Компанiя використовує методики оцiнки, якi вiдповiдають наявним обставинам i для яких 

iснують достатнi данi для оцiнки справедливої вартостi, максимально використовуючи 

вiдповiднi вхiднi данi, якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використання вхiдних 

даних, якi не пiдпадають спостереженню.  

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 рр. справедлива вартiсть грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi суттєво не вiдрiзнялась 

вiд їх балансової вартостi. 

3.8. Запаси 

Товарно-матерiальнi запаси включають iмпортованi автомобiлi та запаснi частини призначенi 

для продажу, а також iншi матерiали. 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

? 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної 

господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з 

доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. 

Вибуття запасних частин та iнших матерiалiв Компанiя оцiнює за методом ФIФО - одиницi 

запасiв, якi були придбанi або виробленi першими, продаються першими, а одиницi, якi 

залишаються в запасах на кiнець перiоду, є такими, що були придбанi або виробленi 

останнiми. 

Компанiя оцiнює продаж товарiв (автомобiлiв) за методом iдентифiкованої собiвартостi, 

вiдповiдно до якого конкретнi витрати ототожнюються з iдентифiкованими одиницями запасiв. 

3.9. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi включають в себе: грошовi кошти на 

поточних рахунках в банках, грошовi кошти в касi та короткостроковi депозити зi строком 

погашення до трьох мiсяцiв.  

Для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти не 

включають банкiвськi овердрафти. 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти на дату їхнього отримання оцiнюють за справедливою 

вартiстю. Вона зазвичай вiдповiдає їхнiй номiнальнiй вартостi. Надалi їх оцiнюють за 

амортизованою собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 

3.10. Податок на додану вартiсть 

Зобов'язання з ПДВ пiд час продажу товарiв та послуг Компанiя визнає у момент отримання 

товарiв або послуг клiєнтом або в момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, 

яка подiя вiдбулася ранiше. 
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Вхiдний ПДВ облiковується таким чином: право на кредит iз вхiдного ПДВ пiд час придбання 

виникає у момент отримання податкової накладної, зареєстрованої у Єдиному реєстрi 

податкових накладних, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в 

момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, яка подiя вiдбувається ранiше. 

Передоплати постачальникам та аванси вiд замовникiв у цiй фiнансовiй звiтностi показано за 

вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснено 

шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

3.11. Податок на прибуток 

Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. 

Поточний податок 

Сума поточного податку до сплати Компанiя обчислює вiд прибутку до оподаткування, 

визначеного вiдповiдно до податкового законодавства України iз застосуванням податкової 

ставки, що дiє на звiтну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулi 

роки. 

У цiй фiнансовiй звiтностi податки нараховано вiдповiдно до вимог законодавства, чинного або 

яке фактично набрало чинностi станом на звiтну дату. Витрати з податку на прибуток включають 

поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку чи збитку, 

якщо тiльки вони не стосуються операцiй вiдображених у цьому самому або iншому перiодi в 

iншому сукупному доходi або безпосередньо у складi капiталу. 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на звiтну дату 

за всiма тимчасовими рiзницями мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою 

вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. Величина вiдстроченого податку 

визначається з урахуванням очiкуваного способу реалiзацiї активiв або сплати зобов'язань iз 

застосуванням дiючих або оголошених на звiтну дату податкових ставок.  

На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв 

i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого 

вiдстроченого податкового активу. Не визнанi ранiше вiдстроченi податковi активи 

переоцiнюються Компанiєю на кожну звiтну дату й визнаються тодi, коли iснує ймовiрнiсть 

одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати 

вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються за ставками податку, застосування яких 

очiкується при реалiзацiї (використаннi) активу або погашеннi зобов'язання. Такi очiкування 

базуються на ставках податку i положеннях податкового законодавства, що вступили або 

практично вступили в дiю до звiтної дати. 

Компанiя проводить взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових 

зобов'язань тiльки в тому разi, якщо iснує юридично закрiплене право залiку поточних 

податкових активiв в рахунок поточних податкових зобов'язань; та вiдстроченi податковi активи 

та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдносяться до податку на прибуток, що нараховується до 

сплати/вiдшкодування одним податковим органом. 

3.12. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, якщо: Компанiя має iснуюче зобов'язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслiдок минулої подiї; та ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; та можна достовiрно 

оцiнити суму зобов'язання. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування деякої частини або 
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всiх забезпечень, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий 

актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, 

що вiдносияться до забезпечень, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про 

сукупний дохiд) за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, 

забезпечення дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це 

може бути застосовано, ризики, характернi для конкретного забезпечення. Якщо застосовується 

дисконтування, то збiльшення забезпечення з плином часу визнається як витрати по 

фiнансуванню. 

Гарантiйнi забезпечення 

Компанiя надає гарантiї на проведення ремонту щодо усунення дефектiв, якi iснували на 

момент продажу. Резерв по стандартнiй гарантiї створюється на суму очiкуваних гарантiйних 

ремонтiв для всiх автомобiлiв, якi були проданi за останнi 3 роки. Компанiя також визнає 

резерв на суму очiкуваних гарантiйних ремонтiв для автомобiлiв за розширеною гарантiєю, яка 

дiє строком на 4 або 5 рокiв. Припущення, якi використовувались для розрахунку резерву по 

гарантiям, базувались на теперiшньому та попереднiх перiодах продажiв автомобiлiв на 

гарантiйному обслуговуваннi, минулому досвiдi рiвня витрат за такими гарантiями. Оцiнка 

витрат, пов'язаних з гарантiями, переглядається щорiчно. 

3.13. Умовнi зобов'язання та активи 

Умовнi активи i зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Вони 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, крiм тих випадкiв, коли ймовiрнiсть 

одержання/вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є незначною. 

3.14. Оренда 

Визначення того, чи є договiр орендною угодою або мiстить положення про оренду, залежить 

вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання 

вiдповiдного договору використання окремого активу або активiв, а також передачi прав на 

використання активу. У момент укладення договору Компанiя оцiнює, чи є угода орендою або 

чи мiстить вона ознаки оренди. Iншими словами, Компанiя визначає, чи передає договiр право 

контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду часу в обмiн на 

вiдшкодування. 

Компанiя не визнає активу у формi права користування та зобов'язання з оренди у випадку: 

" короткострокової оренди; 

" оренди, у якiй базовий актив має низьку вартiсть. 

Короткостроковою орендою Компанiя визнає договори, строк оренди за якими не перевищує 

12 мiсяцiв. До облiку таких договорiв Компанiя не застосовує вимоги МСФЗ 16. 

Базовим активом з низькою вартiстю Компанiя вважає об'єкт оренди, вартiсть якого не 

перевищує 6 000 грн. 

Компанiя визнає платежi за такими договорами як витрати у прибутку або збитку на 

прямолiнiйнiй основi. 

Компанiя як орендар 

На дату початку оренди Компанiя визнає актив з права користування та орендне зобов'язання. 

Актив з права користування 

Компанiя визнає активи з права користування з дати початку оренди (тобто з дати, коли цей 

актив став доступним до використання). Активи з права користування оцiнюються за первiсною 

вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, з 

коригуванням на переоцiнку зобов'язань з оренди. Первiсна вартiсть активiв з права 

користування включає величину визнаних зобов'язань по орендi, понесенi початковi прямi 
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витрати i оренднi платежi, виробленi на дату початку оренди або до такої дати, за 

вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв по орендi. Первiсна вартiсть активу з права 

користування також включає оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем при демонтажi i 

поверненнi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якiй вiн розташований, або вiдновленнi 

базового активу до стану, який вимагається згiдно з умовами оренди, за винятком випадкiв, 

коли такi витрати понесенi для виробництва запасiв. Обов'язок орендаря щодо таких витрат 

виникає або на дату початку оренди, або внаслiдок використання базового активу протягом 

певного перiоду. 

Активи у формi права користування амортизуються лiнiйним методом протягом коротшого з 

наступних перiодiв: строк оренди або очiкуваний строк корисного використання активiв. 

Компанiя визначила наступнi строки корисного використання для активiв з права користування: 

" актив з права користування офiсне примiщення - вiд 3 до 10 рокiв; 

" актив з права користування iнше нерухоме майно - вiд 3 до 10 рокiв. 

 

Якщо в кiнцi термiну оренди право власностi на орендований актив переходить до Компанiї 

або якщо первiсна вартiсть активу вiдображає виконання опцiону на його покупку, актив 

амортизується, протягом очiкуваного строку корисного використання. Активи з права 

користування також пiдлягають перевiрцi на предмет знецiнення. 

Зобов'язання з оренди 

На дату початку дiї оренди, Компанiя визнає зобов'язання з оренди в сумi теперiшньої вартостi 

майбутнiх платежiв з оренди протягом строку оренди. Оренднi платежi включають фiксованi 

платежi (в тому числi по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких стимулюючих 

платежiв по орендi до отримання та змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або 

ставки, i суми, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiями лiквiдацiйної вартостi. Оренднi 

платежi також включають цiну виконання опцiону на покупку, якщо є достатня впевненiсть в 

тому, що Компанiя виконає цей опцiон, i виплати штрафiв за припинення оренди, якщо термiн 

оренди вiдображає потенцiйне виконання Компанiєю опцiону на припинення оренди. Змiннi 

оренднi платежi, що не залежать вiд iндексу або ставки, визнаються як витрати (крiм випадкiв, 

коли вони понесенi для виробництва запасiв) в тому перiодi, в якому настає подiя або умова, 

що призводить до здiйснення таких платежiв. 

При розрахунку теперiшньої вартостi майбутнiх платежiв з оренди, Компанiя використовує 

середньозважену ставку додаткових запозичень дiйсну на дату початку дiї оренди, якщо в 

договорi оренди чiтко не зазначена вiдсоткова ставка. Пiсля первiсного визнання, сума 

зобов'язань з оренди збiльшується на суму амортизацiї вiдсотка та зменшується на суму 

орендних платежiв. Крiм того, Компанiя проводить переоцiнку балансової вартостi зобов'язань 

з оренди в разi модифiкацiї, змiни термiну оренди, змiни орендних платежiв (наприклад, змiна 

майбутнiх виплат, обумовлених змiною iндексу або ставки, що використовуються для 

визначення таких платежiв) або змiни оцiнки опцiону на покупку базового активу. 

3.15. Дивiденди 

Дивiденди визнаються у зобов'язаннях i вираховуються з капiталу в тому перiодi, в якому вони 

оголошенi. 

3.16. Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 

Дохiд вiд договорiв з клiєнтами визнається в момент, коли Компанiя задовольняє зобов'язання 

щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами визнається у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку Компанiя очiкує 
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мати право в обмiн на готову продукцiю або товари, наданi клiєнтам. Компанiя визначає, чи 

iснують в договорi iншi обiцянки, якi представляють собою окремi зобов'язання до виконання, 

на якi необхiдно розподiлити частину цiни договору. При визначеннi цiни Компанiя бере до 

уваги вплив змiнної компенсацiї, наявнiсть iстотного компонента фiнансування, а також 

негрошову компенсацiю та компенсацiю, яка має бути сплачена клiєнтовi (при їх наявностi). 

Змiнна компенсацiя 

Якщо компенсацiя за договором включає в себе змiнну компенсацiю, Компанiя оцiнює суму 

компенсацiї, право на яку вона отримає в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. 

Змiнна компенсацiя оцiнюється в момент укладення договору, i щодо її оцiнки застосовується 

обмеження до тих пiр, поки не буде найвищою мiрою ймовiрно, що коли невизначенiсть, 

пов'язана зi змiнною компенсацiєю, буде в основному вирiшена, та значного вiдновлення суми 

визнаного кумулятивного доходу вiд звичайної дiяльностi не вiдбудеться. Деякi договори 

продажу товарiв надають покупцям право на повернення товарiв протягом обумовленого 

перiоду. Деяким дилерам Компанiя також надає ретроспективнi знижки за обсяг, якщо обсяг 

придбаних протягом перiоду товарiв перевищить граничне значення, встановлене в договорi. 

Права на повернення i знижки за обсяг призводять до виникнення змiнного вiдшкодування. 

Право на повернення 

Договори iз покупцями передбачають надання покупцям права на повернення товару. Для 

оцiнки змiнної компенсацiї Компанiя використовує метод найiмовiрнiшої суми компенсацiї. 

Компанiя застосовує вимоги щодо обмеження оцiнки для цiлей визначення суми змiнної 

компенсацiї, яку можна включити в цiну договору i визнати в якостi доходу. Що стосується 

товарiв, якi, як очiкується, будуть повернутi, визнається зобов'язання щодо вiдшкодування 

(тобто сума, яка не включається в цiну договору). Також визнається актив з права на 

повернення товарiв покупцем (i проводиться вiдповiдне коригування собiвартостi реалiзованих 

товарiв). 

Знижки за обсяг та iншi види знижок, якi мiстять змiнну компенсацiю 

Компанiя застосовує метод найiмовiрнiшої суми для оцiнки змiнної компенсацiї за договором. 

Потiм Компанiя застосовує вимоги щодо обмеження оцiнки змiнної компенсацiї для цiлей 

визначення суми змiнної компенсацiї, яку можна включити в цiну договору i визнати в якостi 

доходу. Вiдносно очiкуваних майбутнiх знижок визнається зобов'язання з вiдшкодування (тобто 

сума, яка не включається в цiну договору).  

Розкриття iнформацiї про суттєвi облiковi оцiнки та припущення, що використовуються при 

оцiнцi змiнної компенсацiї в разi повернення товару та знижок за обсяг, представлено в 

Примiтцi 4.5. 

Гарантiйнi зобов'язання 

Компанiя зазвичай надає стандартнi гарантiї на проведення ремонту по усуненню дефектiв 

проданих товарiв, якi iснували на момент продажу. Такi гарантiї типу "гарантiя-вiдповiднiсть", 

якi гарантують покупцю, що автомобiль вiдповiдає заявленим якiсним характеристикам, 

враховуються як гарантiйнi забезпечення. Облiкова полiтика щодо гарантiйних забезпечень 

розглядається в роздiлi 3.12. Компанiя також надає розширенi гарантiї, що передбачають 

технiчне обслуговування автомобiлiв протягом певного перiоду часу. Такi гарантiї типу 

"гарантiя-послуга" продаються або окремо, або в пакетi з продажем товарiв. 

Продаж автомобiлiв 

Якщо договiр на продаж автомобiлiв мiстить одне зобов'язання до виконання, то Компанiя 

визнає дохiд вiд продажу автомобiлiв в момент часу, коли контроль над автомобiлем передано 

покупцю, зазвичай пiсля вiдвантаження товарiв або доставки покупцевi, залежно вiд умов 
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договорiв. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї, або 

компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торгiвельної знижки чи 

знижки з обсягу, що надаються Компанiєю. 

Якщо договiр мiстить кiлька зобов'язань до виконання, Компанiя розподiляє цiну операцiї на 

кожне зобов'язання до виконання пропорцiйно цiнi вiдокремленого продажу вiдповiдного 

товару чи послуги.  

Надання послуг 

Дохiд вiд надання послуг визнається у тому звiтному перiодi, в якому такi послуги надано, i 

оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї, або компенсацiї, яка має бути 

отримана з урахуванням суми будь-якої торгiвельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються 

Компанiєю. Дохiд вiд надання послуг визнається виходячи зi ступеня завершеностi конкретної 

операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частцi фактично наданих послуг у загальному обсязi 

послуг, якi повиннi бути наданi за договором. 

Залишки по договору 

Договiрний актив  

Договiрний актив - це право суб'єкта господарювання на компенсацiю за товари та послуги, 

наданi клiєнту. Якщо Компанiя здiйснює передачу готової продукцiї та товарiв клiєнту до того, 

як клiєнт сплатить компенсацiю або до того, як настане дата сплати такої компенсацiї, Компанiя 

вiдображає договiр в облiку як договiрний актив, за винятком будь-яких сум, вiдображених як 

дебiторська заборгованiсть. Договiрнi активи пiдлягають оцiнцi на предмет знецiнення. 

Облiкова полiтика щодо зменшення корисностi фiнансових активiв розглядається в роздiлi 3.7. 

Компанiя визнає договiрний актив пiд час надання послуг до моменту узгодження обсягу та 

вартостi послуг. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це право Компанiї на компенсацiю, яке є безумовним (тобто щоб 

настала дата сплати такої компенсацiї, необхiдний лише плин часу). Облiк дебiторської 

заборгованостi бiльш детально описаний в роздiлi 3.7. 

Договiрне зобов'язання  

Договiрне зобов'язання - це зобов'язання Компанiї передати товари або послуги клiєнту, за якi 

Компанiя отримала компенсацiю (або настав час сплати такої суми) вiд клiєнта. Контрактнi 

зобов'язання визнаються у складi доходiв, коли Компанiя виконує вiдповiдне зобов'язання за 

договором (тобто передає контроль над вiдповiдними товарами або послугами покупцевi). 

Активи щодо права на повернення товарiв покупцем 

Актив щодо права на повернення товарiв покупцем визнається щодо права на отримання 

товарiв, якi, як очiкується, будуть повернутi покупцями. Даний актив спочатку оцiнюється на 

основi колишньої балансової вартостi товару за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, 

пов'язаних з отриманням такого товару, i потенцiйного зменшення його вартостi. Компанiя 

коригує оцiнку активу в результатi змiни очiкуваного рiвня повернення товарiв, а також 

будь-якого додаткового зменшення вартостi товарiв, що повертаються. 

Зобов'язання щодо вiдшкодування 

Зобов'язання щодо вiдшкодування визнається в зв'язку з обов'язком повернути все або частину 

вiдшкодування, отриманого (або пiдлягає отриманню) вiд покупця. Зобов'язання Компанiї 

щодо вiдшкодування обумовленi правом покупцiв на повернення товарiв i знижками за обсяг. 

Дане зобов'язання оцiнюється в сумi, яку Компанiя, як очiкується, зрештою повинна буде 

повернути покупцевi. Компанiя коригує оцiнку зобов'язання щодо вiдшкодування (i вiдповiдну 

змiну цiни договору) в кiнцi кожного звiтного перiоду. 
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3.17. Фiнансовi доходи 

До фiнансових доходiв вiдносяться процентнi доходи, нарахованi на залишки грошових коштiв 

на депозитних, розрахункових та iнших рахунках, вiдкритих у банкiвських установах, а також 

процентнi доходи при дисконтуваннi фiнансових зобов'язань/активiв. 

Процентнi доходи 

Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв з використанням номiнальних процентних 

ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам. Процентнi доходи вiдображаються у 

складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовий стан (звiту про сукупний дохiд). 

3.18. Витрати 

Витрати визнаються витратами перiоду одночасно iз визнанням доходу, для отримання якого їх 

здiйснено. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати iз доходами певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому їх здiйснено. 

3.19. Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення 

корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати 

щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку 

вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу ? це найбiльша з таких 

величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за 

вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть 

визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, 

якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень генерованих iншими активами Компанiї. Якщо 

балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, 

кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд 

використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, 

властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж 

використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними 

коефiцiєнтами, котируваннями акцiй для компанiй, чиї акцiї вiльно обертаються на вiдкритому 

ринку цiнних паперiв, чи iншими наявними показниками справедливої вартостi. 

Розрахунок зменшення корисностi Компанiї грунтується на детальних кошторисах та прогнозних 

розрахунках, якi складаються для пiдроздiлу Компанiї, що генерує грошовi потоки на рiвнi 

Компанiї. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для 

бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується 

для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року. 

Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, 

визнаються у звiтi про сукупний дохiд у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї 

активу, кориснiсть якого зменшилася.  

На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв визначається, чи є ознаки того, що ранiше 

визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При 

наявностi таких ознак Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або 

одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi 

сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi 

використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання 

збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть 

активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати 

балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, 
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якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування 

визнається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 

3.20. Виплати працiвникам  

Компанiя сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного 

фонду України (ПФУ) на користь своїх працiвникiв. Внески розраховуються як процент вiд 

поточної валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати у мiру їх нарахування. Витрати 

на заробiтну плату, єдиний соцiальний внесок до ПФУ, оплачуванi рiчнi вiдпустки, лiкарнянi та 

премiї нараховуються в тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками 

Компанiї.? 

3.21. Подiї пiсля звiтного перiоду 

Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий 

стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, 

розкриваються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 

4. Iстотнi облiковi оцiнки та судження 

Застосування облiкової полiтики Компанiї вимагає вiд керiвництва використання професiйних 

суджень, оцiнок та припущень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, iнформацiя 

про якi не є такою очевидною у iнших джерелах. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення 

базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi, на думку керiвництва, вважаються 

доцiльними у цих обставинах. 

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв 

облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо 

результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх 

перiодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди. 

4.1. Зменшення корисностi активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi 

активiв. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень. Управлiнський персонал не 

виявив ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв, та вiдповiдно, 

не проводив тест на оцiнку зменшення корисностi станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 

1 сiчня 2018 рр. 

4.2. Строки корисного використання основних засобiв 

Компанiя оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв на основi очiкувань 

щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн 

ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв. Строки корисного використання основних засобiв 

переглядаються не рiдше нiж один раз на рiк наприкiнцi кожного фiнансового року. У разi, 

якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в 

облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО 8. Зазначенi оцiнки можуть вплинути на балансову 

вартiсть основних засобiв у звiтi про фiнансовий стан i знос, визнаний у прибутках i збитках. 

4.3. Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ) 

Компанiя застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для грошових коштiв 

та їх еквiвалентiв, а також дебiторської заборгованостi. Матриця забезпечення встановлює 

фiксованi ставки резерву для груп рахункiв у банках, що мають однаковий ризик дефолту. Сума 

очiкуваних кредитних збиткiв для депозитiв у банку та грошових коштiв та їх еквiвалентiв є 

несуттєвою на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 рр. 

Для торгової дебiторської заборгованостi матрицi розробляються на пiдставi iсторичного 

досвiду кредитних втрат з урахуванням прогнозних оцiнок. Матриця коригується Компанiєю на 
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кожну звiтну дату таким чином, щоб врахувати власний iсторичний досвiд кредитних збиткiв, а 

також наявну прогнозну iнформацiю.  

Сума ОКЗ чутлива до змiни обставин та прогнозної iнформацiї. Минулий досвiд кредитних 

збиткiв Компанiї та прогнозна iнформацiя (згiдно звiтiв Мoody's) можуть не вiдповiдати 

фактичному ризику дефолту покупця у майбутньому. 

4.4. Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї 

Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з 

урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть 

запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до 

їхньої чистої вартостi реалiзацiї. 

4.5. Визнання доходу ? оцiнка змiнного вiдшкодування в разi повернення товарiв i знижок за 

обсяг 

Очiкуванi знижки за обсяг, що надаються Компанiєю, аналiзуються по кожному окремому 

покупцю. Визначення того, чи є ймовiрним надання покупцевi знижки за обсяг, буде залежати 

вiд обсягу покупок за поточний перiод. Компанiя застосувала метод найiмовiрнiшої суми для 

оцiнки змiнного вiдшкодування очiкуваних знижок за обсяг. Для визначення очiкуваного 

вiдсотка знижок i очiкуваної суми змiнної компенсацiї Компанiя використовує данi поточного 

року щодо покупок i надання покупцям знижок. Будь-якi значнi змiни, що виникають на 

практицi, в порiвняннi з iсторичними даними про покупки i надання покупцям знижок будуть 

впливати на очiкуваний вiдсоток знижок, розрахований Компанiєю. Компанiя повторно 

аналiзує оцiнку очiкуваних повернень i знижок за обсяг щоквартально i вiдповiдним чином 

коригує зобов'язання щодо повернення коштiв. Попереднi оцiнки очiкуваних повернень товарiв 

i знижок за обсяг чутливi до змiн в обставинах, i минулий досвiд Компанiї щодо повернень i 

надання знижок може не бути показовим для фактичних повернень товарiв покупцями i 

надання знижок в майбутньому.  

4.6. Гарантiйнi забезпечення 

Компанiя надає гарантiї на проведення ремонту щодо усунення дефектiв, якi iснували на 

момент продажу. Припущення, якi використовуються для розрахунку резерву по гарантiям, 

базуються на теперiшньому та попереднiх перiодах продажу автомобiлiв на гарантiйному 

обслуговуваннi, минулому досвiдi рiвня витрат за такими гарантiями. Оцiнка витрат, пов'язаних 

з гарантiями, переглядається щорiчно. 

5. Перше застосування МСФЗ 

Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., є першою фiнансовою звiтнiстю 

Компанiї, складеною вiдповiдно до МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що 

завершився 31 грудня 2018 р., Компанiя складала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ("НП(с)БО"). 

Пiд час складання цiєї фiнансової звiтностi вхiдний звiт про фiнансовий стан Компанiї за МСФЗ 

складено на 1 сiчня 2018 р. - дату переходу Компанiї на МСФЗ.  

У цiй примiтцi пояснюються основнi коригування, виконанi Компанiєю пiд час перерахунку 

звiту про фiнансовий стан, складеного на 1 сiчня 2018 р. згiдно iз НП(С)БО, а також ранiше 

опублiкованої складеної згiдно з НП(с)БО фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 р. та за 

рiк, що завершився на зазначену дату. 

Компанiя не використовувала жоден з виняткiв зазначених в МСФЗ 1 "Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Компанiєю було використано модифiкований 

ретроспективний пiдхiд на 1 сiчня 2018 р. згiдно стандартiв МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", 

МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", та МСФЗ 16 "Оренда". 
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5.1. Узгодження власного капiталу станом на 1 сiчня 2018 р. (дату переходу на МСФЗ) є 

наступним 

 

Актив                           Примiт-ки Код рядка Згiдно з НП(с)БО на 1 сiчня 2018 р.

 Виправлен-ня помилок у звiтностi за НП(с)БО на 1 сiчня 2018 р. Ефект переходу на 

МСФЗ на 1 сiчня 2018 р. Згiдно з МСФЗ на 1 сiчня 2018 р. 

I. Необоротнi активи       

Iншi необоротнi активи А 1090                           -                                                                    

-                                                                                                           

17 621                                              17 621 

Усього за роздiлом I  1095                       62 582                                                    

-                                                                                                           

17 621                                              80 203 

        

II. Оборотнi активи       

Дебiторська заборго- 

ванiсть за продукцiю,  

овари, роботи, послуги Б 1125                       135 820                                                    

-                                                                                                             

(201)                                               135 619 

Грошi та їх еквiваленти Б 1165                        88 117                                                    

-                                                                                                                        

(36)                                               88 081 

Усього за роздiлом II  1195                       820 882                                                    

-                                                                                                             

(237)                                               820 645 

Баланс                                  1300                       883 464                                                    

-                                                                                                             

17 384                                               900 848 

 

 

 

Пасив                         Примiт-ки Код рядка Згiдно з НП(с)БО на 1 сiчня 2018 р.

 Виправлен-ня помилок у звiтностi за НП(с)БО на 1 сiчня 2018 р.  Ефект переходу на 

МСФЗ на 1 сiчня 2018 р. Згiдно з МСФЗ на 1 сiчня 2018 р. 

I. Власний капiтал       

Нерозподiлений прибуток  

(непокритий збиток) Б 1420                       92 995                                                    

-                                                                                                               

(237)                                                 92 758 

Усього за роздiлом I  1495                       139 298                                                    

-                                                                                                               

(237)                                                 139 061 

        

II. Довгостроковi  

зобов'язання 

 i забезпечення       
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Iншi довгостроковi  

зобов'язання                А 1515                        -                                                                      

-                                                                                                               

12 134                                                  12 134 

Усього за роздiлом II  1595                        -                                                                     

-                                                                                                               

12 134                                                  12 134 

        

III. Поточнi  

зобов'язання  

i забезпечення       

Поточна кредиторська  

заборгованiсть за:       

довгостроковими  

зобов'язання               А 1610                       -                                                                             

-                                                                                                                          

5 487                                                    5 487 

Поточнi забезпечення         В 1660                   98 225                                                                     

-                                                                                                                

(1 290)                                                    96 935 

Iншi поточнi зобов'язання   В 1690                   10 816                                                                     

-                                                                                                                

1 290                                                    12 106 

Усього за роздiлом III  1695                   744 166                                                                     

-                                                                                                                

5 487                                                    749 653 

Баланс                                  1900                   883 464                                                                     

-                                                                                                                          

17 384                                                    900 848 

 

 

 

5.2. Узгодження власного капiталу станом на 31 грудня 2018 р. є наступним 

 

Актив                      Примiт-ки Код рядка         Згiдно з НП(с)БО на 31 грудня 2018 

р. Виправлен-ня помилок у звiтностi за НП(с)БО на 31 грудня2018 р. Ефект переходу на 

МСФЗ на 31 грудня 2018 р.          Згiдно з МСФЗ на 31 грудня 2018 р 

I. Необоротнi активи       

Iншi необоротнi активи А 1090                            -                                                                                

-                                                                                                                              

17 531                                                               17 531 

Усього за роздiлом I  1095                        65 950                                                             

-                                                                                                                            

17 531                                                               83 481 

        

II. Оборотнi активи       

Дебiторська  
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заборгованiсть за                     

продукцiю, товари,  

роботи, послуги                Б 1125                        94 477                                                            

-                                                                                                                             

(106)                                                                94 371 

Дебiторська  

заборгованiсть  

за розрахунками:    

за виданими авансами А 1130                         19 894                                                             

-                                                                                                                             

(3 310)                                                               16 584 

Грошi та їх еквiваленти Б 1165                         265 701                                                             

-                                                                                                                              

(109)                                                                265 592 

Усього за роздiлом II  1195                         897 200                                                             

-                                                                                                                              

(3 525)                                                                893 675 

Баланс                                  1300                         963 150                                                            

-                                                                                                                               

14 006                                                                977 156 

 

 

 

 

 

 

5.4. Примiтки до узгодження власного капiталу станом на 1 сiчня 2018 р. та 31 грудня 2018 р., 

а також до узгодження загального сукупного доходу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. 

А.  Згiдно з НП(С)БО Компанiя визнавала витрати за договорами оренди як витрати на 

операцiйну оренду протягом строку дiї оренди. Згiдно з МСФЗ 16 "Оренда", орендар за всiма 

договорами оренди (за винятком договорiв короткострокової оренди та договорiв оренди за 

малоцiнними активами) на дату початку оренди визнає актив з права користування та орендне 

зобов'язання. Компанiя на 1 сiчня 2018 р. визнала орендне зобов'язання за теперiшньою 

вартiстю несплачених орендних платежiв та актив з права користування в сумi 17 621 тис. грн. 

(статтi 1090, 1515 та 1610). Одночасно Компанiя вiдсторнувала вiдображенi у фiнансовiй 

звiтностi витрати з операцiйної оренди та вiдобразила фiнансовi витрати i витрати з 

амортизацiї активу. 

Протягом 2018 року Компанiя уклала договори оренди на загальну вартiсть 5 857 тис. грн. 

Згiдно з НП(с)БО Компанiя вiдобразила передоплату за оренду у складi "Дебiторської 

заборгованостi за виданими авансами" (стаття 1130) в сумi 3 310 тис. грн. станом на 31 грудня 

2018 р. Станом на 31 грудня 2018 р. Компанiя вiдобразила кумулятивний ефект вiд визнання 

активу з права користування в сумi 17 531 тис. грн., орендного зобов'язання в сумi 15 975 тис. 

грн., а передоплати за оренду в сумi 3 310 тис. грн. були вiдображенi як зменшення 

зобов'язання з оренди. Крiм того, в звiтi про сукупний дохiд за 2018 рiк Компанiя визнала 

фiнансовi витрати з амортизацiї орендного зобов'язання в сумi 2 618 тис. грн. у складi статтi 

2250 "Фiнансовi витрати" та витрати з амортизацiї активу з права користування в сумi 4 493 тис. 

грн. у складi статтi 2130 "Адмiнiстративнi витрати". Крiм того, Компанiєю були вiдсторнованi 
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витрати за операцiйною орендою у сумi 5 521 тис. грн. за 2018 рiк. Компанiя визнала дохiд вiд 

курсових рiзниць по орендному зобов'язанню в сумi 164 тис. грн. у складi статтi 2120 "Iншi 

операцiйнi доходи" за 2018 рiк. 

 

Згiдно з МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки повинен бути 

оцiнений для всiх фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно, Компанiєю був нарахований резерв пiд 

очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю, який вiдображений у 

статтi 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" у сумi 201 тис. 

грн. станом на 1 сiчня 2018 р. та 106 тис. грн. на 31 грудня 2018 р. Також, Компанiя визнала 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за грошовими коштами, який вiдображений у статтi 1165 

"Грошовi кошти та їх еквiваленти" у сумi 36 тис. грн. станом на 1 сiчня 2018 р. та 109 тис. грн. та 

31 грудня 2018 р. У 2018 роцi збiльшення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за грошовими 

коштами у сумi 73 тис. грн. було визнано у складi статтi 2180 "Iншi операцiйнi витрати", 

зменшення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю у 

сумi 95 тис. грн. вiдображено у статтi 2120 "Iншi операцiйнi доходи". 

В.  У фiнансовiй звiтностi складенiй згiдно з НП(с)БО забезпечення на виплату вiдпусток 

були вiдображенi у складi "Поточних резервiв" (стаття 1660) у сумi 1 290 тис. грн. та 2 670 тис. 

грн. станом на 1 сiчня 2018 р. та 31 грудня 2018 р. вiдповiдно. В фiнансовiй звiтностi за МСФЗ, 

нарахування на виплату вiдпусток були рекласифiкованi у статтю 1690 "Iншi поточнi 

зобов'язання". 

Г.  Компанiя застосувала вимоги МСФЗ 15 стосовно витрат по операцiям, що мiстять змiнну 

величину компенсацiї в загальнiй сумi 149 374 тис. грн., та вiдобразила їх у звiтi про сукупний 

дохiд шляхом зменшення (збiльшення) показника "Чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї" 

(стаття 2000) iз вiдповiдним коригуванням статей "Витрати на збут" (стаття 2150) та "Iншi 

операцiйнi доходи" (стаття 2120).  

Д.  У фiнансовiй звiтностi складенiй згiдно з НП(с)БО за 2018 рiк дохiд вiд наданих IТ-послуг 

пов'язанiй сторонi, був вiдображений у складi статтi 2000 "Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї" у сумi 10 538 тис. грн, а собiвартiсть наданих послуг у складi статтi 2130 

"Адмiнiстративнi витрати" у сумi 10 036 тис. грн. В фiнансовiй звiтностi за МСФЗ чистий дохiд 

вiд даної операцiї було рекласифiковано у статтю 2120 "Iншi операцiйнi доходи".  

Крiм того, дохiд вiд IТ-послуг наданих дилерам за 2018 рiк у сумi 4 459 тис. грн. було 

рекласифiковано з "Чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї" (стаття 2000) в статтю 2120 "Iншi 

операцiйнi доходи". 

Е.  Компанiєю була виявлена помилка у класифiкацiї собiвартостi наданих послуг. З метою її 

виправлення iз статтi 2130 "Витрати на збут" до складу статтi 2050 "Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї" було рекласифiковано 3 450 тис. грн. 

Є.  У фiнансовiй звiтностi складенiй згiдно з НП(с)БО курсовi рiзницi були вiдображенi 

розгорнуто у складi статей 2120 "Iншi операцiйнi доходи" та 2180 "Iншi операцiйнi витрати". В 

фiнансовiй звiтностi складенiй за МСФЗ, Компанiя згорнула витрати вiд курсових рiзниць в сумi 

44 457 тис. грн., якi були вiдображенi в статтi 2180 "Iншi операцiйнi витрати", з доходом 

отриманим вiд курсових рiзниць, який включений в статтю 2120 "Iншi операцiйнi доходи". 

Крiм того, у 2018 роцi залишкова вартiсть проданих основних засобiв вiдображена у статтi 2180 

"Iншi операцiйнi витрати" була згорнута з доходом вiд реалiзацiї основних засобiв 

вiдображених у статтi 2120 "Iншi операцiйнi доходи" у сумi 10 481 тис. грн.  

 

6. Основнi засоби 
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Станом на 1 сiчня 2018 р. та на 31 грудня 2018 р. вартiсть повнiстю з амортизованих основних 

засобiв, що все ще знаходяться в експлуатацiї, становить 3 348 тис. грн. та 1 952 тис. грн. 

вiдповiдно. На 31 грудня 2019 р. вартiсть таких активiв становила 2 421 тис. грн. 

 

 

7. Нематерiальнi активи 

8. Оренда 

Компанiя орендує офiсне примiщення та iнше нерухоме майно для здiйснення своєї 

операцiйної дiяльностi.  

Крiм того, Компанiя укладає короткостроковi (до 12 мiсяцiв) договори оренди, щодо яких 

користується виключенням iз параграфу 5 МСФЗ 16 та класифiкує цi договори як 

короткострокову оренду. Витрати на оренду за такими договорами Компанiя визнає на 

прямолiнiйнiй основi упродовж строку оренди. 

 

13. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти представленi залишками на банкiвських рахунках та в касi. 

Станом на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 сiчня 2018 р. за залишками грошових коштiв 

на банкiвських рахунках нараховувались вiдсотки за процентною ставкою вiд 8% до 16,5% 

рiчних. 

Для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв за 2019 та 2018 рр. грошовi кошти та їх 

еквiваленти не включали в себе резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi: 31 грудня 2019 р.: 

96 тис. грн., 31 грудня 2018 р.: 109 тис. грн., 1 сiчня 2018 р.: 36 тис. грн. 

14. Зареєстрований капiтал  

Зареєстрований, випущений та повнiстю оплачений капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2019 

р., 31 грудня 2018 р. та 1 сiчня 2018 р. складався з 3 185 792 звичайних акцiй номiнальною 

вартiстю 1 грн. кожна. 

Станом на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 сiчня 2018 р. єдиним акцiонером компанiї, 

власником 100% випущеного акцiонерного капiталу компанiї є "Рено САС" (Францiя). 

15. Резервний капiтал  

Станом на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 сiчня 2018 р. Компанiя облiковувала 

резервний капiтал у розмiрi 43 117 тис. грн. Резервний капiтал було створено у 2016 р. 

вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерного товариства за рахунок нерозподiленого 

прибутку. 

16. Дивiденди оголошенi 

У 2019 роцi Компанiя оголосила про виплату акцiонерам дивiдендiв за 2018 рiк у сумi 268 299 

тис. грн. 

У 2018 роцi Компанiя оголосила про виплату акцiонерам дивiдендiв за 2016 рiк у сумi 31 962 

тис. грн. 

На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 сiчня 2018 р. зобов'язань за невиплаченими 

дивiдендами за попереднi роки немає. 

 

17. Торгова кредиторська заборгованiсть та аванси одержанi 

 

На кредиторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються, i вона, як правило, погашається вiд 

15 до 30 днiв Аванси одержанi (рядок 1635) станом на 31 грудня 2019 р. включають аванси за 

продаж автомобiлiв у сумi 10 859 тис. грн (31 грудня 2018 р.: 12 057 тис. грн., 1 сiчня 2018 р.: 1 
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473 тис. грн.). 

 

20. Поточнi забезпечення 

Гарантiйнi забезпечення 

Гарантiйнi забезпечення визнаються за очiкуваними претензiями по гарантiям на автомобiлi, 

реалiзованi протягом року, на пiдставi статистики кiлькостi ремонтних робiт i повернення 

товарiв за минулi роки. Передбачається, що такi витрати будуть понесенi в наступному 

фiнансовому роцi. Припущення, використанi для розрахунку забезпечення по гарантiйному 

обслуговуванню, грунтувалися на рiвнi поточних продажiв i доступної iнформацiї про 

повернення продукцiї на пiдставi гарантiйного перiоду за всiма видами проданої продукцiї. 

Зобов'язання з виконання щодо гарантiйного обслуговування виконується протягом 

гарантiйного перiоду на пiдставi закiнчення термiну дiї гарантiї. 

21. Доходи майбутнiх перiодiв 

Доходи майбутнiх перiодiв складаються з доходiв вiд проданих продовжених сервiсних 

гарантiй у сумi 2 578 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 р. (31 грудня 2018 р.: 1 293 тис. грн., 1 

сiчня 2018 р.: нуль). 

22. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

30. Операцiї зi зв'язаними сторонами 

Зв'язаними сторонами Компанiї є компанiї, якi прямо або опосередковано (через одну або 

кiлька компанiй) контролюють Компанiю або є пiдконтрольними Компанiї, або перебувають 

пiд спiльним контролем акцiонерiв або керiвництвом Компанiї.  

Строки i умови операцiй зi зв'язаними сторонами 

Непогашенi залишки заборгованостi на кiнець звiтного перiоду є незабезпеченими, 

безвiдсотковими, з розрахунком грошовими коштами. Не було надано чи отримано жодних 

гарантiй вiдносно дебiторської чи кредиторської заборгованостi зi зв'язаними сторонами.  

Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу 

Провiдний управлiнський персонал компанiї складається з 7 осiб. У 2019 роцi витрати Компанiї 

на винагороду провiдному управлiнському персоналу складали 7 466 тис. грн. (2018 рiк: 7 401 

тис. грн.). Станом на 31 грудня 2019 р. заборгованiсть Компанiї за виплатами премiй 

провiдному управлiнському персоналу склала 1 329 тис. грн. (2018 р.: 2 254 тис. грн.) та була 

представлена у рядку 1690 "Iншi поточнi зобов'язання".? 

31. Умовнi та договiрнi зобов'язання  

31.1. Податковi та iншi законодавчi ризики 

Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi 

аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, 

продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є нечiткими, 

i трактуються по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими 

урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є непоодинокими. 

Керiвництво вважає, що iнтерпретацiя ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть 

Компанiї, є правильною, i Компанiя дотрималась всiх нормативних положень, а всi передбаченi 

законодавством податки були сплаченi або нарахованi.  

У податковому законодавствi України передбаченi деякi обмеження щодо трансфертного 

цiноутворення, а також деякi iншi обмеження при проведеннi подiбних торгових операцiй з 

пов'язаними сторонами. Iсторичнi торговi операцiї Компанiї можуть пiдпадати пiд дiю цих 

правил трансфертного цiноутворення. Порядок цiноутворення навiть мiж сторонами, якi не є 
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пов'язаними, може також пiдпадати пiд дiю положень з трансферного цiноутворення. Дiюче 

українське законодавство з податку на прибуток пiдприємств не передбачає жодних 

виключень, якщо цiна продажу суттєво вiдрiзняється вiд цiни, що визначається на звичайних 

комерцiйних умовах. Крiм цього, наразi нема розробленої надiйної методологiї кiлькiсної 

оцiнки обмежень у сферi трансфертного цiноутворення. Однак якщо податковi органи виявлять 

факт недотримання цих правил, вони можуть вимагати провести коригування трансфертного 

цiноутворення для цiлей оподаткування. Пiдтвердження та застосування суттєвих коригувань 

трансфертного цiноутворення вiдповiдними податковими органами в судовому порядку може 

мати негативний вплив на звiт про сукупний дохiд Компанiї.  

Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть iнтерпретацiй, якi не були оскарженi 

регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв в майбутньому. Однак цей 

ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв 

можливих незаявлених позовiв не є доцiльним. 

Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до 

законодавства, що регулює її дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала й сплатила усi необхiднi 

податки. У випадках, коли порядок нарахування податкових зобов'язань був недостатньо 

чiтким, Компанiя нараховувала податковi зобов'язання на основi оцiнок керiвництва. 

32. Управлiння фiнансовими ризиками 

Основними ризиками пов'язаними з фiнансовими iнструментами Компанiї є кредитний ризик, 

валютний ризик та ризик лiквiдностi. Компанiя переглядає та узгоджує полiтику щодо 

управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче. 

32.1. Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанiя понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти 

не виконають своїх зобов'язань за фiнансовим iнструментом чи клiєнтським договором. 

Компанiя схильна до фiнансового ризику, пов'язаного з її операцiйною дiяльнiстю (передусiм, 

щодо торговельної та iншої дебiторської заборгованостi) та фiнансовою дiяльнiстю, у т.ч. 

депозити у банках та iншi фiнансовi iнструменти. 

Компанiя використовує матрицю оцiночних резервiв для обчислення очiкуваних кредитних 

ризикiв за торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю та активами за договором. 

Ставки оцiночних резервiв установлюються залежно вiд кiлькостi днiв прострочення платежу 

для рiзних груп клiєнтiв з аналогiчними характеристиками виникнення збиткiв (тобто, за типом 

i рейтингом), а також iмовiрнiсть дефолту протягом перiоду прогнозу. Розрахунок очiкуваних 

кредитних збиткiв вiдображає ймовiрнiсно-зважений результат, вартiсть грошей у часi та 

розумну обгрунтовану iнформацiю, що є у наявностi на звiтну дату, про минулi подiї, поточнi 

умови та прогноз майбутнiх економiчних умов.? 

Банкiвськi депозити, грошовi кошти та їх еквiваленти Компанiя зберiгає у найбiльших дiючих 

українських банках, якi, на думку керiвництва, мають один iз найменших ризикiв дефолту на 

момент розмiщення. 

Керiвництвом Компанiї встановлено кредитну полiтику, кредитний ризик контролюється 

постiйно. Кредитну оцiнку здiйснюють для усiх клiєнтiв, якi вимагають кредит, який перевищує 

певну суму. Бiльшiсть продажiв Компанiя здiйснює покупцям з позитивною кредитною iсторiєю 

або на умовах передоплати. Кредитний ризик контролюється за рахунок установлення лiмiтiв 

заборгованостi контрагентiв, якi переглядаються та затверджуються керiвництвом. 

Керiвництво Компанiї вважає, що немає суттєвого ризику втрат для Компанiї в зв'язку з 

наявнiстю кредитного ризику. 

Максимальний розмiр кредитного ризику дорiвнює вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв 
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та торгової та iншої дебiторської заборгованостi.  

32.2. Валютний ризик 

Для Компанiї, як i для багатьох iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють 

свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема, долар США, євро та росiйський рубль, 

вiдiгрiють iстотну роль пiд час здiйснення господарських операцiй. 

Ризик операцiйної курсової рiзницi стосується монетарних активiв та зобов'язань Компанiї, 

виражених в iноземнiй валютi, та виникає внаслiдок коливань курсiв на валютному ринку. 

Такий ризик виникає при закупiвлi автомобiлiв та запасних частин виражених у валютi, 

вiдмiннiй вiд функцiональної валюти Компанiї. Протягом 2019 року операцiї, в основному, були 

деномiнованi в євро та росiйських рублях. Компанiя не здiйснює хеджування своїх валютних 

позицiй. 

 

Ризик розраховувався лише для монетарних залишкiв, деномiнованих у iноземних валютах, а 

не у функцiональнiй валютi Компанiї. Оскiльки, найбiльш суттєвий вплив на дiяльнiсть Компанiї 

має змiна курсiв обмiну Євро та росiйського рубля вiдносно української гривнi, то ризик 

розраховувався лише для залишкiв, деномiнованих у цих валютах. 

32.3. Ризик лiквiдностi 

Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб, у мiру можливостi, забезпечити 

постiйний рiвень лiквiдностi, достатнiй для своєчасного погашення фiнансових зобов'язань, як в 

нормальних, так i в складних умовах, без понесення надмiрних збиткiв i без загрози для 

репутацiї Компанiї. При управлiннi ризиком лiквiдностi Компанiя прагне застосовувати принцип 

обачностi, що передбачає наявнiсть достатнього обсягу грошових коштiв.  

32.4. Управлiння ризиком достатностi капiталу 

Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у 

забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою 

пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї. Правлiння оцiнює ефективнiсть дiяльностi 

Компанiї та встановлює ключовi показники ефективностi. 

Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних 

умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї 

продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для 

акцiонера i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх 

операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2019 та 2018 

рокiв змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося. 

 

33. Подiї пiсля звiтної дати 

Пандемiя коронавiрусу, суттєва волатильнiсть на свiтових ринках 

У зв'язку з нещодавнiм швидкоплинним розвитком пандемiї коронавiрусу (COVID-19) багатьма 

країнами, зокрема Україною, було запроваджено карантиннi заходи, що суттєво вплинуло на 

рiвень i масштаби дiлової активностi учасникiв ринку. Очiкується, що як сама пандемiя, так i 

заходи щодо мiнiмiзацiї її наслiдкiв можуть вплинути на дiяльнiсть компанiй у рiзних галузях. 

Компанiя розцiнює цю пандемiю як некоригувальну подiю пiсля звiтного перiоду, кiлькiсний 

ефект якої натепер неможливо оцiнити з достатнiм ступенем упевненостi. 

З березня 2020 року спостерiгається суттєва волатильнiсть на фондових, валютних i сировинних 

ринках, включаючи зниження курсу української гривнi стосовно долара США та євро. Наразi 

керiвництво Компанiї проводить аналiз можливого впливу мiнливих мiкро- та 

макроекономiчних умов на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї. 



 

 

Confidential C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширена iнформацiя по примiтках до фiнансвоої звiтностi та Звiт про управлiння наведено за 

посиланням - https://www.renault.ua/financing-solutions/finance-report.html 
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi 

послуги" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33306921 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01001, м.Київ, вул. Хрещатик 19А 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3516 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 326/4, дата: 30.06.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: AAS-2019-00077, дата: 

06.12.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.03.2020, дата 

закінчення: 30.06.2020 

12 Дата аудиторського звіту 30.06.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 345 115,20 

14 Текст аудиторського звіту  

Звiт незалежного аудитора 

Акцiонеру та Правлiнню Приватного акцiонерного товариства "Рено Україна" 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Рено 

Україна" ("Компанiя"), представленої на сторiнках 1-46, що складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2019 р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про власний 

капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2019 р., та її фiнансовi 
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результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

Основа для думки iз застереженням 

Компанiя застосовує практику щодо оцiнки iмпортованих запасiв, використовуючи 

валютний курс, який дiяв на дату митного декларування товарiв, замiсть дати, на яку 

Компанiя отримує контроль над цими товарами, коли вони ще знаходяться у транзитi 

(закордоном). Зазначена практика призводить до викривлення собiвартостi iмпортованих 

запасiв. Компанiя провела коригування балансової вартостi запасiв станом на 31 грудня 

2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 сiчня 2018 р., але не вiдкоригувала собiвартiсть 

реалiзованих товарiв та прибутки/збитки вiд курсових рiзниць, якi вiдносяться до запасiв 

реалiзованих протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв. На наш 

погляд, вказана облiкова практика є вiдхиленням вiд вимог МСБО 21 "Вплив змiн валютних 

курсiв", який вимагає вiдображення операцiй з використанням валютного курсу на дату 

здiйснення операцiї. Вплив даного вiдхилення на собiвартiсть реалiзованої продукцiї та 

прибутки/збитки вiд курсових рiзниць за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр., 

не було визначено. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора 

за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти незалежностi) ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 

що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Ключовi питання аудиту, що охоплюють найбiльш значущi ризики суттєвих викривлень, 

включно з оцiненими ризиками суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Додатково до 

питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що 

описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому 

звiтi. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як 

вiдповiдне питання розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi. 

Ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит 

включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi 

процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою 

для висловлення нашої аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається. 

 

Визнання доходу 
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Дохiд є ключовим показником ефективностi 

Компанiї, що створює ризик його 

некоректного вiдображення з метою 

досягнення встановлених показникiв 

ефективностi. Тому ми вважаємо визнання 

доходу ключовим питанням аудиту. 

Iнформацiя про облiкову полiтику щодо 

визнання доходiв розкрито у Примiтцi 3 до 

фiнансової звiтностi. 

 

Ми оцiнили облiкову полiтику Компанiї 

стосовно визнання доходу на предмет її 

вiдповiдностi вимогам МСФЗ 15 "Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами", включаючи критерiї 

визнання доходу, визнання знижок та 

програм стимулювання збуту. 

Ми проаналiзували умови договорiв 

реалiзацiї на предмет переходу ризикiв та 

права власностi. На вибiрковiй основi ми 

порiвняли дату переходу ризикiв та права 

власностi з датою визнання доходу. 

Ми зробили вибiрку та отримали 

пiдтвердження балансiв дебiторської 

заборгованостi вiд контрагентiв. 

Ми протестували вибiрку операцiй по 

визнанню доходiв та поверненню товарiв, якi 

вiдбулися у звiтному роцi перед звiтною 

датою та у роцi пiсля звiтної дати, i 

перевiрили, що вони були визнанi у 

правильному перiодi. 

Ми виконали аналiтичнi процедури щодо 

визнання доходiв, якi передбачають, серед 

iншого, здiйснення помiсячного аналiзу 

транзакцiй з продажу з метою виявлення 

неочiкуваних вiдхилень (в розрiзi товарiв та 

послуг), а також порiвняння результатiв 

поточної дiяльностi з показниками за 

минулий перiод та прогнозними даними. Ми 

проаналiзували умови договорiв з дилерами, 

що стосуються виплат винагороди вiдповiдно 

до програм стимулювання збуту та знижок з 

доходу. 

 

Забезпечення гарантiйних зобов'язань 

Забезпечення гарантiйних зобов'язань є 

значущими для фiнансової звiтностi. Крiм 
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того, оцiнка забезпечень гарантiйних 

зобов'язань вимагає суттєвих суджень. Тому 

це питання було одним з найсуттєвiших пiд 

час проведення аудиту. 

Iнформацiю про облiкову полiтику щодо 

забезпечень гарантiйних зобов'язань 

розкрито у Примiтцi 3 до фiнансової звiтностi. 

 

Ми оцiнили облiкову полiтику Компанiї 

стосовно оцiнки забезпечень гарантiйних 

зобов'язань на предмет її вiдповiдностi 

вимогам МСБО 37 "Забезпечення, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи". 

Ми проаналiзували розрахунок забезпечень 

гарантiйних зобов'язань та оцiнили ключовi 

припущення, використанi при аналiзi виду 

забезпечень гарантiйних зобов'язань, та 

методологiю для їх визначення. 

Ми порiвняли суми забезпечень гарантiйних 

зобов'язань з показниками минулих перiодiв 

та фактично понесеними витратами. 

Ми проаналiзували розкриття iнформацiї 

щодо забезпечень гарантiйних зобов'язань, 

якi наведенi у фiнансовiй звiтностi. 

 

Перехiд на МСФЗ та складання першого повного комплекту фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ 

Згiдно з вимогами Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" № 996-XIV, Компанiя вiдповiдає 

критерiям пiдприємства, що становить 

суспiльний iнтерес (через її розмiр), що 

вимагає складання першого повного 

комплекту фiнансової звiтностi за МСФЗ на 

31 грудня 2019 р. i за рiк, що закiнчився 

вказаною датою. До 2019 року Компанiя 

складала свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно 

до Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку ("НП(с)БО"). 

Управлiнський персонал склав перший 

повний комплект фiнансової звiтностi згiдно з 

МСФЗ станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, 

що закiнчився вказаною датою. МСФЗ 1 

"Перше застосування Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" вимагає вiд 

компанiй проведення коригувань до 
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фiнансової звiтностi при переходi на МСФЗ, а 

також розкриття звiрок (узгодження), якi 

надають достатню iнформацiю для того, щоб 

користувачi могли зрозумiти сутнiсть цих 

коригувань та спецiальних звiрок власного 

капiталу, вiдображеного за НП(с)БО, до 

власного капiталу за МСФЗ. Тому ми 

вважаємо, що це питання було одним з 

найсуттєвiших пiд час проведення нашого 

аудиту. Ефекти першого застосування МСФЗ 

розкритi в Примiтцi 5 до фiнансової звiтностi. 

 

Ми проаналiзували облiкову полiтику, 

розроблену Компанiєю згiдно з вимогами 

МСФЗ, з огляду на вимоги МСФЗ 1. 

Ми проаналiзували сутнiсть коригувань, 

проведених на дату переходу на МСФЗ та за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. 

Ми перевiрили математичну правильнiсть 

коригувань, пов'язаних з переходом на 

МСФЗ. 

Ми проаналiзували розкриття iнформацiї, 

складенi Компанiєю стосовно звiрок 

(узгоджень), що вимагаються МСФЗ 1. 

 

Iнша iнформацiя, що включена до Звiту про управлiння Компанiї та Рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 

Iнша iнформацiя складається зi Звiту про управлiння (але не включає фiнансову звiтнiсть 

та наш звiт аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i Рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв (що включає Звiт про корпоративне управлiння), який 

ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

iншу iнформацiю. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

робимо i не будемо робити висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, 

або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на 

основi проведеної нами роботи щодо iншої iнформацiї отриманої до дати цього звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Як описано вище в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", собiвартiсть 

реалiзованих товарiв та прибутки/збитки вiд курсових рiзниць Компанiї за роки, що 

закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр., є викривленими. Ми дiйшли висновку, що iнша 

iнформацiя не є суттєво викривленою в Звiтi про управлiння за 2019 рiк, оскiльки вiн не 
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розкриває суми собiвартостi реалiзованої продукцiї, валового прибутку та 

прибуткiв/збиткiв вiд курсових рiзниць, на якi впливає це питання. 

Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв (що включає Звiт 

по корпоративне управлiння), якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве 

викривлення, нам потрiбно буде повiдомити про це питання Ревiзору Компанiї. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Ревiзора Компанiї за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Ревiзор Компанiї несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок 

помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, 

невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на 
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основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва 

невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть 

Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо 

висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в 

нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi 

висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю 

припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, 

що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

Ми повiдомляємо Ревiзору Компанiї разом з iншими питаннями iнформацiю про 

запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, 

включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд 

час аудиту. 

Ми також надаємо Ревiзору Компанiї твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли 

б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Ревiзору Компанiї, ми 

визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Додатково до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, у звiтi незалежного аудитора 

ми надаємо також iнформацiю вiдповiдно до ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII ("Закон № 2258-VIII"): 

Призначення аудитора та загальна тривалiсть продовження повноважень 

1 квiтня 2013 року нас було вперше призначено Акцiонером в якостi незалежних 

аудиторiв для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за 2012 рiк. 

Наше призначення щорiчно поновлюється Акцiонером. Загальна тривалiсть 

безперервного виконання наших повноважень iз проведення обов'язкового аудиту 

Компанiї становить 8 рокiв. 

Щодо узгодження звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для Ревiзора Компанiї 

Ми пiдтверджуємо, що наш звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом 

для Ревiзора Компанiї, який ми випустили 30 червня 2020 року вiдповiдно до вимог ст. 35 

Закону № 2258-VIII. 

 

Надання неаудиторських послуг 

Ми заявляємо, що неаудиторськi послуги, на якi встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6 

Закону № 2258-VIII, нами не надавались. Також, ми не надавали Компанiї жодних 

неаудиторських послуг, окрiм тих, що розкритi в фiнансовiй звiтностi. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Володимир Дабiжа. 

Володимир Дабiжа 

Партнер 



 

 

Confidential C 

Вiд iменi ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" 

м. Київ, Україна 

30 червня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Враховуючи наявну iнформацiю, наскiльки менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 

вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

Голова Правлiння Франсуа Марiот. 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

09.09.2019 10.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.11.2019 19.11.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


