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Титульний аркуш 
 

28.02.2023 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 28 
(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    Данiель ФIЛIП 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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 26.09.2022, Затвердити фiнансовi результати 
дiяльностi Товариства за 2021 рiк. Затверджено 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): Державна 
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
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 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

https://m.renault.ua/frontend/web/renaul
t-ua-financial-report-2021.html 21.09.2022 

(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  
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 
- 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 
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- 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  
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  
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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  
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 
- Штрафні санкції щодо емітента 
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- 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 
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 
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, 
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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 
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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) 
 72 
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 
 КВЕД 52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "Кредi Агрiколь", МФО 300614 
 АТ «Сітібанк», МФО 300584 
2) IBAN 
 UA653006140000026005500346018 
 UA583005840000026000200611004 
3) поточний рахунок 
 UA653006140000026005500346018 
 UA583005840000026000200611004 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "Кредi Агрiколь", МФО 300614 
 АТ «Сітібанк», МФО 300584 
5) IBAN 
 UA473006140000026006500346017 
 UA203006140000026007500346663 
 UA163005840000026001200611047 
 UA953005840000026003200611012 
 
6) поточний рахунок 
 UA473006140000026006500346017 
 UA203006140000026007500346663 
 UA163005840000026001200611047 
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 UA953005840000026003200611012 
 

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 
 
Загальна кількість штатних працівників станом на 31.12.2021 року становить 72 чоловік, із них 
жінок - 35, зокрема жінок на керівних посадах – 3. 
 
Загальна кількість персоналу, що працюють за контрактами з аутсорсингу, станом на 31.12.2021 
року становить 15 чоловік, із них жінок – 10. 
 
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.  
 
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. 
 
Фонд оплати працi (Витрати на оплату працi) в 2021 роцi становив - 42 536 тис. грн. А в 2020 
роцi - 41 720 тис. грн.  
 
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 
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 
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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 
1.  Заява про вiдповiднiсть 
Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчився вказаною датою, 
складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), затверджених 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО») та відповідає вимогам 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 
Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності та описані у Примітці 4, 
базуються на вимогах МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2021 року. 
2. Основа складання фiнансової звiтностi 
Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. грн.»), а всі суми 
округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості. 
3. Функцiональна валюта i валюта подання 
Валютою подання цiєї фiнансової звiтностi, як i функцiональною валютою Компанiї, є 
українська гривня.  
4. Операцiї в iноземнiй валютi  
Операції в іноземній валюті переводяться у функціональну валюту Компанії (гривню) за 
валютним курсом, встановленим Національним Банком України («НБУ») на дату здійснення 
операції. Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, 
переводяться у функціональну валюту по валютному курсу, встановленому НБУ на таку звітну 
дату. Курсові різниці визнаються у складі прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони 
виникають. 
Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, переводяться у 
функціональну валюту Компанії за валютним курсом, встановленим НБУ на дату здійснення 
операції. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які 
оцінюються за первісною вартістю. 
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. 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. 



 

Confidential C 

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. 
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. 
Нематерiальнi активи Компанiї мають обмежений строк корисного використання. Амортизацiя 
нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв 
корисного використання вiдповiдних активiв. 
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.  
7. Фiнансовi iнструменти 
Первісне визнання та оцінка 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан у той 
момент, коли Компанія стає стороною в контрактних взаємовідносинах стосовно відповідного 
інструменту. Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставки 
активів в строк, установлений законодавством, або у відповідності до правил, прийнятих на 
відповідному ринку (торгівля на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, 
тобто на дату, коли Компанія приймає на себе зобов’язання купити чи продати актив. 
Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі, що надалі оцінюються за 
амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Класифікація фінансових активів при 
первісному визнанні залежить від: установлених договорами характеристик грошових потоків та 
бізнес-моделі з управління відповідними фінансовими активами. За винятком торгової 
дебіторської заборгованості, що не має значного компоненту фінансування, Компанія при 
первісному визнанні оцінює фінансовий актив за його справедливою вартістю плюс, для активів, 
що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю 
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через інший сукупний дохід, - витрати на операцію. Для того щоб фінансовий актив був 
класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати грошові потоки, котрі є виключно 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 
Така оцінка називається тестом «грошових потоків» (SPPI-тестом) та здійснюється на рівні 
кожного інструменту. Фінансові активи, грошові потоки по яким не відповідають критерію 
«грошових потоків», класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю через прибутки та 
збитки незалежно від бізнес-моделі. Фінансові активи, класифіковані як оцінювані за 
амортизованою собівартістю, утримуються в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання 
фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків, в той час як 
фінансові активи, класифіковані як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід, утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок передбачених 
договором грошових потоків, так і за рахунок продажу фінансових активів. 
Фінансові зобов’язання при первісному визнанні класифікуються як фінансові зобов’язання, що 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики отримані, 
кредиторська заборгованість, а також деривативи, які є інструментами ефективного хеджування. 
Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні. Всі фінансові 
зобов’язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за мінусом, у 
випадку кредиторської заборгованості, кредитів та позик отриманих, прямих витрат на 
операцію. 
Припинення визнання 
Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового активу або частини 
групи однорідних фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, коли: 
• спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 
• Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 
активу або бере на себе договірне зобов’язання щодо виплати третій стороні грошових потоків 
від фінансового активу в повному обсязі та без суттєвої затримки по «транзитній» угоді; та або 
(а) Компанія в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, або 
(б) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигід від володіння 
фінансовим активом, але передала контроль над активом. 
Якщо Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала транзитну 
угоду, вона оцінює чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом. Якщо Компанія не передає та не залишає за собою всіх ризиків та вигід від володіння 
переданим активом, і зберігає за собою контроль над переданим активом, то Компанія 
продовжує визнавати переданий актив у обсязі своєї подальшої участі. В такому разі, Компанія 
також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються 
на основі, що відображає права та обов’язки, збережені Компанією. Якщо подальша участь 
Компанії набуває форми гарантії за переданим активом, то частка подальшої участі Компанії є 
меншою з наступних сум: (i) первісна балансова вартість активу та (ii) максимальна сума 
компенсації, яку Компанія може бути вимушена сплатити. 
Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) 
тоді, коли воно погашене (анульоване), тобто коли визначене в договорі зобов’язання виконане, 
скасоване або термін його дії закінчився. 
Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого кредитора на значно 
змінених умовах, або умови існуючого зобов’язання в подальшому змінюються, відповідна 
заміна зобов’язання або зміна умов відображаються як припинення визнання первісного 
фінансового зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а різниця у балансовій вартості 
зобов’язань визнається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
Подальша оцінка фінансових активів 
З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії: 
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• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти); 
• фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією 
накопиченого прибутку або збитку (боргові інструменти); 
• фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації 
накопиченого прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу); 
• фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою собівартістю, у разі дотримання наступних 
умов: 
• актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних грошових 
потоків; і 
• договірні умови активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю після первісного визнання 
оцінюються за методом ефективного відсотка та перевіряються на предмет зменшення 
корисності. Прибутки або збитки від припинення визнання, модифікації або зменшення 
корисності визнаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. фінансові активи Компанії складались із 
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти). 
Фінансові активи Компанії представлено переважно грошовими коштами та їх еквівалентами, 
торгівельною та дебіторською заборгованістю із внутрішніх розрахунків. 
Подальша оцінка фінансових зобов'язань 
Для цілей наступної оцінки фінансові зобов’язання класифікуються на наступні дві категорії: 
• фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; 
• фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю. 
Фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю: 
Дана категорія є найбільш значущою для Компанії. Після первісного визнання торгова та 
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки за такими фінансовими 
зобов’язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру 
нарахування амортизації з використанням методу ефективного відсотка. 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а 
також комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. 
Амортизація за ефективною ставкою відсотку включається до складу фінансових витрат. 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. фінансові зобов’язання Компанії включають, в 
основному, торгову та кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків 
Зменшення корисності фінансових активів 
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів. Очікувані 
кредитні збитки – це різниця між усіма договірними грошовими потоками та грошовими 
потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою 
відсотка. При розрахунку резерву враховуються грошові потоки від реалізації утримуваної 
застави або іншого засобу покращення кредитної якості фінансового інструменту, що є 
невід’ємною частиною умов договору. 
Загалом очікувані кредитні збитки визнаються у дві стадії. Якщо станом на звітну дату 
кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту 
первісного визнання, то Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у 
розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. Якщо кредитний ризик за 
фінансовим інструментом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то 
Компанія використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом 
очікуваного строку утримання фінансового інструмента незалежно від строків настання дефолту 
(очікувані кредитні збитки на весь строк). 
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Компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо передбачені договором 
платежі прострочені більш ніж на 90 днів. Однак в певних випадках Компанія також може 
прийти до висновку, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня 
інформація вказує на те, що малоймовірно, що Компанія отримає, без урахування механізмів 
підвищення кредитної якості, утримуваних Компанією, всю суму залишкових виплат, 
передбачених договором. Фінансовий актив списується, якщо у Компанії немає обґрунтованих 
очікувань щодо відшкодування передбачених договором грошових потоків. 
Торгівельна дебіторська заборгованість 
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 
операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська 
заборгованість не містить значного компоненту фінансування, або якщо щодо неї Компанія 
застосувала практичний прийом згідно з МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
Для торговельної дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів та договірних 
активів, Компанія застосовує спрощений підхід до оцінки резерву очікуваних кредитних 
збитків. Відповідно до цього підходу, Компанія не відслідковує зміну в кредитних ризиках, 
натомість Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк існування фінансового 
активу на кожну звітну дату. Компанія використовує матрицю забезпечення, що враховує 
історичний досвід кредитних збитків Компанії, скоригований на прогнозну інформацію 
відносно окремих дебіторів та загальних економічних умов. Якщо платежі за договором 
прострочено менше, ніж на 30 днів, – Компанія визнає резерв у сумі 12-місячних очікуваних 
кредитних збитків. Якщо платежі за договором прострочено більше, ніж на 30 днів, – резерв 
визнається в сумі очікуваних кредитних збитків за весь термін корисного використання активу. 
Взаємозалік фінансових інструментів 
Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань проводиться, та відповідна чиста 
сума відображається у фінансовій звітності, якщо і тільки якщо: 
• існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей; та 
• Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити 
відповідне зобов’язання одночасно. 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
Під час оцінки справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує 
різноманітні методи та робить припущення на основі ринкових умов, що існують на звітну дату. 
Ринкові котирування або котирування дилерів для специфічних або подібних інструментів або 
дисконтована вартість майбутніх грошових потоків використовуються для фінансових активів. 
Номінальна вартість фінансових активів та зобов’язань зі строком погашення до одного року, за 
вирахуванням коригувань, вважається їх справедливою вартістю. 
Ієрархія справедливої вартості передбачає три рівні вхідних даних: 
• Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань на 
активних ринках. 
• Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначену 
справедливу вартість, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та базуються прямо або 
опосередковано на ринкових даних. 
• Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив на 
визначення справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та відсутні у 
відкритому доступі. 
Компанія використовує методики оцінки, які відповідають наявним обставинам і для яких 
існують достатні дані для оцінки справедливої вартості, максимально використовуючи 
відповідні вхідні дані, які піддаються спостереженню, та мінімізуючи використання вхідних 
даних, які не підпадають спостереженню. 
Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 рр. справедлива вартість грошових коштів та їх 
еквівалентів, дебіторської та кредиторської заборгованості суттєво не відрізнялась від їх 
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балансової вартості. 
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. 
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. 
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. 
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. 
11. Податок на прибуток 
Поточний податок 
Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. 
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 
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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. 
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. 
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 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 
вiдносяться 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. 
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. 
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 
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перевищує 20 000 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 
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. 
15. Акцiонерний капiтал 
Простi акцiї класифiкованi як капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю 
нових акцiй, вiдображаються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням 
податкiв. 
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16. Дивiденди 
Дивiденди визнаються у зобов'язаннях i вираховуються з капiталу в тому перiодi, в якому вони 
оголошенi. Iнформацiя про будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але 
до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, розкривається у примiтцi "Подiї пiсля звiтної 
дати". Згiдно iз українським законодавством базою для розподiлу є нерозподiлений прибуток. 
17. 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 
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). 
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 
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визнає дохiд вiд продажу автомобiлiв в момент часу, коли контроль над автомобiлем передано 
покупцю, зазвичай пiсля вiдвантаження товарiв або доставки покупцевi, залежно вiд умов 
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  
Договірний актив – це право суб’єкта господарювання на компенсацію за товари та послуги, 
надані клієнту. Якщо Компанія здійснює передачу готової продукції та товарів клієнту до того, 
як клієнт сплатить компенсацію або до того, як настане дата сплати такої компенсації, Компанія 
відображає договір в обліку як договірний актив, за винятком будь-яких сум, відображених як 
дебіторська заборгованість. Договірні активи підлягають оцінці на предмет знецінення. 
Компанія визнає договірний актив під час надання послуг до моменту узгодження обсягу та 
вартості послуг 
Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть - це право Компанiї на компенсацiю, яке є безумовним (тобто щоб 
настала дата сплати такої компенсацiї, необхiдний лише плин часу). 
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. 
18. 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 



 

Confidential C 

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). 
19. 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. 
20. 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, 
якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування 
визнається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 
21. 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. 
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22. Змін облікової політики та виправлення помилок 
З міркувань практичності складання звітності та узгодження з підходами Групи Компанія 
змінила презентацію звіту про рух грошових коштів зі звіту за прямим на звіт за непрямии 
методом. Порівняльна інформація про рух грошових коштів за 2020 рік включена до нової 
форми звіту відповідно. 
Починаючи зі звіту за 2021 рік Компанія здійснила рекласифікацію окремих статей поточних 
забезпечень відповідно до суті операції: 
- зобов'язання з виплати знижок та бонусів відображені у складі торговельної кредиторської 
заборгованост (Примітки 17 та 18); 
- договірні зобов'язання з надання розширених гарантій та передплачених сервісних контрактів 
відображені як відстрочені доходи у складі іншої кредиторської заборгованості (Примітки 17 та 
18); 
- нараховані зобов'язання з оплати відпусток та виплати премій персоналу Компанії відображені 
у складі іншої кредиторської заборгованості (Примітка 17). 
 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. 
Найбільш суттєві облікові оцінки на звітну дату включають: 
1) Дохід від реалізації та оцінка торговельної кредиторської заборгованість з виплати 
знижок та бонусів покупцям за обсяг реалізації (Примітки 17 та 20) 
Очікувані знижки за обсяг, що надаються Компанією, аналізуються по кожному окремому 
покупцю. Визначення того, чи є ймовірним надання покупцеві знижки за обсяг, буде залежати 
від обсягу покупок за поточний період. Компанія застосувала метод найімовірнішої суми для 
оцінки змінного відшкодування очікуваних знижок за обсяг. Для визначення очікуваного 
відсотка знижок і очікуваної суми змінної компенсації Компанія використовує дані поточного 
року щодо покупок і надання покупцям знижок. Будь-які значні зміни, що виникають на 
практиці, в порівнянні з історичними даними про покупки і надання покупцям знижок будуть 
впливати на очікуваний відсоток знижок, розрахований Компанією. Компанія повторно аналізує 
оцінку очікуваних повернень і знижок за обсяг щоквартально і відповідним чином коригує 
зобов’язання щодо повернення коштів. Попередні оцінки очікуваних повернень товарів і знижок 
за обсяг чутливі до змін в обставинах, і минулий досвід Компанії щодо повернень і надання 
знижок може не бути показовим для фактичних повернень товарів покупцями і надання знижок 
в майбутньому. 
2) Гарантійні забезпечення (Примітка 19) 
Компанія надає гарантії на проведення ремонту щодо усунення дефектів, які існували на момент 
продажу. Припущення, які використовуються для розрахунку резерву по гарантіям, базуються 
на теперішньому та попередніх періодах продажу автомобілів на гарантійному обслуговуванні, 
минулому досвіді рівня витрат за такими гарантіями. Оцінка витрат, пов'язаних з гарантіями, 
переглядається щорічно. 
 
 
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 
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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. 
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 31.12.2021 р. знаходиться 210 одиниць основних засобiв, серед 
них: 
- Автомобiлi (56) - термiн користування до 5 рокiв, 
- Офiсна та комп'ютерна технiка (119) - термiн користування до 4 рокiв , 
- Меблi (4) - термiн користування до 4 рокiв, 
- Iншi основнi засоби (31 - термiн користування до 10 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв: 37 706  тис.грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв: 46% 
Ступiнь використання основних засобiв: 100% 
Сума нарахованого зносу: 20 558  тис.грн. 
Протягом 2021 року вибуло 17 одиниць автомобiлiв, 59 одиниць офiсної та комп'ютерної 
технiки. У 2021 роцi надiйшло 19 одиниць автомобiлiв, 18 одиниць офiсної та комп'ютерної 
технiки, 13 одиниць iнших основних засобiв (спец.iнструмент) та 1 одиниця меблiв. 
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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 
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. 
 
Інші ризики 
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. 
 
Ризики, пов'язані з військовою агресією Россійської Федерації проти Україні 
24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковану повномасштабну воєнну 
агресію проти України. Активи, ліквідність та фінансові результати Компанії зазнали та можуть 
зазнати ще більшого впливу через розширення військових дій на території України. Докладніше 
вплив цих подій на діяльність Компанії розкрито у Примітках 2 та 32 до фінансової звітності 
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Компанії. 
 
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 акціонерне товариство «Рено Україна» (надалі – Компанія) засноване в 2005 році в 
якості дочірнього підприємства французької компанії «Рено САС», яка в свою чергу входить до 
всесвітньо відомої групи Рено. Станом на 31 грудня 2021 року 100% акцій Компанії належать 
материнській компанії «Рено САС». 
Компанія імпортує та закуповує автомобілі та запасні частини, виконуючи всі відповідні 
операції, включно з логістикою, митним очищенням та підтриманням складу, здійснює оптові 
продажі дилерам, займається рекламою продукції, визначає маркетингову політику та надає 
технічну підтримку післяпродажного обслуговування на території України 
Зареєстрований офiс Компанiї знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10. 
За підсумками 2021 року Компанія посіла перше місце за кількістю проданих автомобілів але 
знизила свою частку на авторинку України з 17,9% в 2020 році до 13,9% в 2021 році. 
 
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 комерцiйних 
автомобiлiв Рено. 
 
14 січня, 2021 року генеральний директор групи Renault Лука де Мео представив «Ренолюцію» 
(Renaulution) - новий стратегічний план, який спрямований на зміну пріоритетів Групи з обсягів 
на прибутковість. Цей стратегічний план складається з 3 етапів, які запускаються паралельно: 
- "Вiдродження", яке має бути реалiзовано до 2023 року, буде зосереджено на вiдновленнi 
маржi i грошових коштiв 
- "Оновлення", що охоплює перiод до 2025 року, призведе до оновлення i полiпшення 
продуктової лiнiйки, що пiдвищить прибутковiсть бренду 
- "Революцiя" (з 2025 року та далi) змiнить бiзнес-модель в сторону технологiй, енергiї та 
мобiльностi; це зробить групу Renault лiдером в ланцюжку створення доданої вартостi нової 
мобiльностi. 
План "Ренолюцiя" вiдновить конкурентоспроможнiсть групи Renault за рахунок наступних 
чинникiв: 
- ще один крок в реалiзацiї плану 2022, пiдвищення ефективностi за рахунок iнжинiрингу та 
виробництва, скорочення постiйних i зниження змiнних витрат у всьому свiтi 
- використання поточних промислових активiв Групи i лiдерство в областi електромобiлiв в 
Європi 



 

Confidential C 

- опора на Альянс з метою розширення впливу за рахунок продуктової лiнiйки, бiзнесу i 
технологiй 
- активне прискорення дiяльностi в галузi послуг, пов'язаних з мобiльнiстю, енергiєю та даними 
- пiдвищення прибутковостi за рахунок 4-х диференцiйованих бiзнес-напрямкiв, заснованих на 
сильних брендах, клiєнтах та ринках. 
Нова органiзацiя запроваджує наступний план: функцiї, на чолi яких стоїть iнженерне 
забезпечення, несуть вiдповiдальнiсть за конкурентоспроможнiсть, витрати i час випуску 
продуктiв на ринок. Повноцiннi, зрозумiлi i диференцiйованi бренди керують своєю 
прибутковiстю. 
Вiдповiдно до нової органiзацiї, орiєнтованої на прибутковiсть, Компанiя бiльше не буде 
оцiнювати свої результати за часткою ринку та продажами, тепер фокус буде на рентабельностi, 
генеруваннi грошових коштiв та ефективностi iнвестицiй. 
Група ставить перед собою новi фiнансовi цiлi: 
- До 2023 року Група планує досягти бiльш 3% операцiйної маржi, близько 3 млрд євро 
сукупного операцiйного вiльного грошового потоку вiд автомобiльної дiяльностi (2021-2023 рр.) 
i знизити iнвестицiї (НДДКР i капiталовкладення) приблизно до 8% вiд виручки. 
- До 2025 року Група Рено нацiлена на отримання не менше 5% операцiйної маржi, близько 6 
млрд євро сукупного операцiйного вiльного грошового потоку вiд автомобiльної дiяльностi 
(2021-25 роки) i пiдвищення ROCE як мiнiмум на 15 пунктiв у порiвняннi з 2019 роком. 
План "Ренолюцiя" забезпечить стiйку прибутковiсть Групи Рено при дотриманнi зобов'язань з 
нульового викиду CO2 в Європi до 2050 року. 
 
 
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. 
 
 

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 - Данiель Фiлiп 
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 

Дідьє Аубергер 
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голосування вiдповiдно до чинного 
законодавства.  
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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 Данiель ФIЛIП 1978 вища 20 

Renault Commercial Roumanie 
(Румунiя), Данiель ФIЛIП 
протягом останнiх рокiв 
обiймав наступнi посади: 

2015: National Sales 
Manager/Renault Commercial 

Roumanie 
2016: National Sales 

Manager/Renault Commercial 
Roumanie 

2017: Customer 
Director/Renault Commercial 

Roumanie 
2018: Marketing Director 

Romania/Renault Commercial 
Roumanie 

2019: Marketing Director SEE 
Cluster (RO/BG/Rep 

Moldova)/ Renault Commercial 
Roumanie 

2020: Marketing Director SEE 
Cluster (RO/BG/Rep 

Moldova)/ Renault Commercial 
Roumanie 

Розмiр частки в статутному 
капiталi емiтента, якою 

володiє п. Сiльвi Кадоре: 0%. 
Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi 
злочини не має.  

01.09.2020, 
обрано на 3 

роки 
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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; 
- 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 21 

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.  
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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 
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. 
 

3 

Член Правлiння Браемс Тьєррi 1964 вища 33 

Renault Retail Group 
(Францiя)., Голова i 

виконавчий директор Renault 
Retail Group (Францiя). 

17.12.2015, 
переобрано 
на 3 роки 

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 
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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 19 

Вiддiл Євразiйського регiону 
компанiї Renault, Францiя, 

Сiльвi Кадоре протягом п'яти 
рокiв обiймала такi посади: 

- Фiнансовий директор у 
Renault Nordic AB 

(Стокгольм, Швецiя) 
(листопад 2015 – 17.11.2019 

року); 
- Менеджер з ефективностi, 

контролю продажiв та 
маркетингу Євразiйського 
регiону (Париж, Францiя) 

(вересень 2019 - 17.11.2019 
року). 

Розмiр частки в статутному 
капiталi емiтента, якою 

володiє п. Сiльвi Кадоре: 0%. 
Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi 
злочини не має.  

18.11.2019, 
припинено 
01.08.2021 

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: 
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(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.  
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Ревiзор акцiонерного 
товариства Дідьє Аубергера 1967 вища 33 

Директор з питань 
партнерських відносин Групи 

Рено у Африці, Близькому 
Сході та Індії, Дідьє 

Аубергера протягом останнiх 
рокiв обiймав наступнi 

посади: 
Контролер ефективності 

використання оборотного 
капіталу Групи Рено 

(вересень 2014 – грудень 
2017) 

Директор з питань 
партнерських відносин Групи 

Рено у Африці, Близькому 
Сході та Індії (січень 2018 – 

теперішній час) 
Розмiр частки в статутному 

капiталi емiтента, якою 
володiє п. Дідьє Аубергера: 
0%. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi 
злочини не має.  

 

01.08.2021, 
обрано на 3 

роки 

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: 
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(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.  
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий 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 підсумками 2021 року Компанія посіла перше місце за кількістю проданих автомобілів але 
знизила свою частку на авторинку України з 17,9% в 2020 році до 13,9% в 2021 році. 
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 комерцiйних 
автомобiлiв Рено. 
 
14 сiчня, 2021 року генеральний директор групи Renault Лука де Мео представив "Ренолюцiю" 
(Renaulution) - новий стратегiчний план, який спрямований на змiну прiоритетiв Групи з обсягiв 
на прибутковiсть. Цей стратегiчний план складається з 3 етапiв, якi запускаються паралельно: 
- "Вiдродження", яке має бути реалiзовано до 2023 року, буде зосереджено на вiдновленнi 
маржi i грошових коштiв 
- "Оновлення", що охоплює перiод до 2025 року, призведе до оновлення i полiпшення 
продуктової лiнiйки, що пiдвищить прибутковiсть бренду 
- "Революцiя" (з 2025 року та далi) змiнить бiзнес-модель в сторону технологiй, енергiї та 
мобiльностi; це зробить групу Renault лiдером в ланцюжку створення доданої вартостi нової 
мобiльностi. 
14 січня, 2021 року генеральний директор групи Renault Лука де Мео представив «Ренолюцію» 
(Renaulution) - новий стратегічний план, який спрямований на зміну пріоритетів Групи з обсягів 
на прибутковість. Цей стратегічний план складається з 3 етапів, які запускаються паралельно: 
План "Ренолюцiя" вiдновить конкурентоспроможнiсть групи Renault за рахунок наступних 
чинникiв: 
- ще один крок в реалiзацiї плану 2022, пiдвищення ефективностi за рахунок iнжинiрингу та 
виробництва, скорочення постiйних i зниження змiнних витрат у всьому свiтi 
- використання поточних промислових активiв Групи i лiдерство в областi електромобiлiв в 
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Європi 
- опора на Альянс з метою розширення впливу за рахунок продуктової лiнiйки, бiзнесу i 
технологiй 
- активне прискорення дiяльностi в галузi послуг, пов'язаних з мобiльнiстю, енергiєю та даними 
- пiдвищення прибутковостi за рахунок 4-х диференцiйованих бiзнес-напрямкiв, заснованих на 
сильних брендах, клiєнтах та ринках. 
Нова органiзацiя запроваджує наступний план: функцiї, на чолi яких стоїть iнженерне 
забезпечення, несуть вiдповiдальнiсть за конкурентоспроможнiсть, витрати i час випуску 
продуктiв на ринок. Повноцiннi, зрозумiлi i диференцiйованi бренди керують своєю 
прибутковiстю. 
 
Вiдповiдно до нової органiзацiї, орiєнтованої на прибутковiсть, Компанiя бiльше не буде 
оцiнювати свої результати за часткою ринку та продажами, тепер фокус буде на рентабельностi, 
генеруваннi грошових коштiв та ефективностi iнвестицiй. 
 
Група Рено ставить перед собою новi фiнансовi цiлi: 
- До 2023 року Група Рено планує досягти бiльш 3% операцiйної маржi, близько 3 млрд євро 
сукупного операцiйного вiльного грошового потоку вiд автомобiльної дiяльностi (2021-2023 рр.) 
i знизити iнвестицiї (НДДКР i капiталовкладення) приблизно до 8% вiд виручки. 
- До 2025 року Група Рено нацiлена на отримання не менше 5% операцiйної маржi, близько 6 
млрд євро сукупного операцiйного вiльного грошового потоку вiд автомобiльної дiяльностi 
(2021-25 роки) i пiдвищення ROCE як мiнiмум на 15 пунктiв у порiвняннi з 2019 роком. 
План "Ренолюцiя" забезпечить стiйку прибутковiсть Групи Рено при дотриманнi зобов'язань з 
нульового викиду CO2 в Європi до 2050 року. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
За підсумками 2021 року Компанія посіла перше місце за кількістю проданих автомобілів але 
знизила свою частку на авторинку України з 17,9% в 2020 році до 13,9% в 2021 році. 
 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів та послуг) за 2021 рік збільшився на 11,% у 
порівнянні з результатом попереднього року. Середня ціна автомобілів в 2021 році збільшилась 
на 12% у нацiональнiй валютi. 
 
Доля Компанії на ринку корпоративних продажів в Україні в 2021 році склала 23,3%, що вивело 
Компанію на перше місце серед корпоративних продажів. Автомобіль «Renault Duster» за 
результатами продажів посів друге місце в Україні. Рівень задоволення клієнтів салонів був 
втриманий на високому рівні (98%). Рівень задоволення клієнтів сервісу зріс на 3 пункти у 
порівнянні з результатами попереднього року. Дані результати отримані під час постійного 
моніторингу виконання стандартів Групи Рено щодо обслуговування клієнтів дилерської 
мережі. 
 
 
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 
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- 
 
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 
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 27.05.2021 
Кворум зборів 100 
Опис Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Біянкур Седекс, Франція 
На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 
володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 
Капiтал"): 
 
Компанія «Рено с.а.с.», яка заснована та існує за законами Франції, зареєстрована 
під номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13/15 Ке ле Галло, 92513 
Булонь-Біянкур Седекс, Франція, володіє 100% (сто відсотків) Статутного 
Капіталу та має кількість голосів на Зборах, пропорційну розміру цієї частки, в 
особі 
пані Кітрі де Пельпорт, Головного юридичного радника компанії «Рено с.а.с.», 
яка діє на підставі довіреності від 01.02.2021р. (надалі – «Представник Компанії 
«Рено с.а.с.»). 
 
Запрошені: 
п. Сільві Кадоре – Ревізор Товариства. 
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п Юлiя Валерiївна Масолова – Директор фінансовий 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. 
Дані Збори вирішено проводити без обрання Голови та секретаря зборів. 
 
Порядок Денний  
1. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2020 рік; 
2. Затвердження звіту та висновків Ревізора; 
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого за 
результатами діяльності у 2020 році. 
 
Питання №1  
Слухали:  
Ревізора Товариства, п. Сільві Кадоре, яка повідомила Загальним зборам 
акціонерів фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік, що були 
затверджені висновком незалежного аудитора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська фірма «Мазар Україна», та надані до уваги 
Ревізора Товариства. 
Обговорили: 
Фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік станом на 31.12.2020 
підтверджені аудиторським висновком,  а тому можуть бути затверджені. 
Попередньо надана до органів статистики та податкової інспекції фінансова 
звітність за 2020 рік підлягає корегуванню у відповідності до незалежного 
аудиторського висновку та поданню до органів статистики та податкової інспекції 
із супровідним листом.  
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирішили: 
Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік. 
Питання №2 
Слухали: 
п. Сільві Кадоре, Ревізора Товариства, яка повідомила, що незалежний 
аудиторський висновок збігається із висновками Ревізора Товариства стосовно 
фінансових результатів діяльності Товариства за 2020 рік. 
Обговорили: 
Розрахунки звіту Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства за 
2020 рік збігаються із висновком незалежного аудитора, а тому підлягають 
затвердженню на Загальних зборах акціонерів. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирішили: 
Затвердити висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства 
за 2020 рік. 
Питання №3 
Слухали: 
Представника Компанії «Рено с.а.с.», який повідомив, що за підсумками 2020 
року станом на 31.12.2020р. Товариством було отримано прибуток у сумі 
188 569 937 (сто вісімдесят вісім мільйонів п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч 
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дев’ятсот тридцять сім) гривень 00 коп. та запропонував залишити зазначену суму 
у користуванні Товариства для здійснення статутної господарської діяльності. 
Голосували: 
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирішили: 
Отриманий Товариством за 2020 рік, прибуток у розмірі 188 569 937 (сто 
вісімдесят вісім мільйонів п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять 
сім) гривень 00 коп.) залишити у користуванні Товариства для здійснення 
статутної господарської діяльності. 

 

Вид загальних зборів річні позачергові 
 X 

Дата проведення 26.07.2021 
Кворум зборів 100 
Опис Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Біянкур Седекс, Франція 
На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 
володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 
Капiтал"): 
Компанія «Рено с.а.с.», яка заснована та існує за законами Франції, зареєстрована 
під номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13/15 Ке ле Галло, 92513 
Булонь-Біянкур Седекс, Франція, володіє 100% (сто відсотків) Статутного 
Капіталу та має кількість голосів на Зборах, пропорційну розміру цієї частки, в 
особі пані Кітрі де Пельпорт, Головного юридичного радника компанії «Рено 
с.а.с.», яка діє на підставі довіреності від 01.02.2021р. (надалі – «Представник 
Компанії «Рено с.а.с.»). 
 
Запрошенi: 
п. Масолова Ю.В. - 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. 
Дані Збори вирішено проводити без обрання Голови та секретаря зборів. 
 
Порядок Денний  
1. Про виплату дивідендів Учаснику Товариства у сумі 188 570 000 (сто 
вісімдесят вісім мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч) гривень, 00 коп. з 
нерозподіленого прибутку за 2020 рік; 
2. Про припинення строку дії повноважень п. Сільві Кадоре на посаді 
Ревізора Товариства, починаючи з 31.07.2021; 
3. Про призначення п.Дідьє Аубергера на посаду Ревізора Товариства з 
01.08.2021 зі строком повноважень на 3 (три) роки до 31.07.2024. 
 
Питання № 1: 
Слухали: 
П. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала здійснити виплату дивідендів 
Учаснику Товариства  у сумі 188 570 000 (сто вісімдесят вісім мільйонів п’ятсот 
сімдесят тисяч) гривень, 00 коп.  з нерозподіленого прибутку за 2020 рік. 
Голосували: 
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"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирiшили: 
Виплатити дивіденди Учаснику Товариства у сумі 188 570 000 (сто вісімдесят 
вісім мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч) гривень, 00 коп..  з нерозподіленого 
прибутку за 2020 рік. 
Із визначеної суми дивідендів сплатити податок на репатріацію у розмірі 5%. 
Суму за мінусом податку на репатріацію направити на виплату дивідендів, яку 
здійснити в євро, по курсу, який складеться на міжбанківському ринку на день 
купівлі валюти.  
Комісійна винагорода не включається в суму дивідендів та сплачується 
Товариством окремо. 
Виплату дивідендів здійснити з поточного валютного рахунку відкритого у ПАТ 
«Креді Агріколь Банк» за наступними банківськими реквізитами Акціонера:  
Отримувач: Renault S.A.S., 13-15 Quai Le Gallo, 92513, Boulogne-Billancourt Cedex,  
France, Paris 
Рахунок: FR76 3000 7999 9904 2400 3703 210 
Банк: NATIXIS, Paris (99999) 30, Avenue Pierre Mendès-France, 75013, Paris, France  
код СВІФТ: NATXFRPPXXX  
деталі платежу: сплата дивідендів згідно Протоколу № 3/21 Позачергових 
загальних зборів акціонерів АТ «Рено Україна» від 26.07.2021р. 
Питання № 2:  
Слухали: 
п. Масолову Юлію Валеріївну, яка повідомила про звільнення п.Сільві Кадоре із 
Групи Компаній Рено з 31.07.2021р. у зв’язку з чим її повноваження на посаді 
Ревізора Товариства мають бути припинені. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирiшили: 
Припинити строк дії повноважень п. Сільві Кадоре на посаді Ревізора Товариства, 
починаючи з 31.07.2021. 
Питання № 3: 
Слухали: 
п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала призначити п. Дідьє Аубергера 
на посаду Ревізора Товариства з 01.08.2021 зі строком повноважень на 3 (три) 
роки до 31.07.2024. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирiшили: 
Призначити п. Дідьє Аубергера на посаду Ревізора Товариства з 01.08.2021 зі 
строком повноважень на 3 (три) роки до 31.07.2024. 

 

Вид загальних зборів річні позачергові 
 X 

Дата проведення 21.10.2021 
Кворум зборів 100 
Опис 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 
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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 Юлії Валеріївни, Директора фінансового Товариства, яка діє на 
підставі довіреності від 28.04.2021 р., засвідченої нотаріусом-партнером, метр 
Франсуа де Кегель, та апостильованої Генеральним прокурором при 
Апеляційному суді м. Парижа від 19.05.2021 р. за № 10044. 
 
Запрошені: 
п. Сільві Кадоре – Ревізор Товариства. 
 
Кворум Зборів 
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 змін до Статуту Товариства у зв’язку із необхідністю 
внесення положень, що регулюють компетенцію Загальних Зборів Акціонерів 
щодо затвердження положення про Аудиторський комітет Товариства, обрання 
або припинення повноважень членів та голови Аудиторського комітету 
Товариства, встановлення розміру винагороди членам Аудиторського комітету 
Товариства та затвердження умов контрактів з членами Аудиторського комітету 
Товариства у разі їх укладення; призначення суб’єкта аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 
2. Про затвердження нової редакції Статуту, яка додається до Протоколу. 
3. Про створення Аудиторського комітету Товариства, затвердження 
Положення про Аудиторський комітет Товариства, що передбачає завдання та 
повноваження Аудиторського комітету, у тому числі функції щодо визначення 
критеріїв конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності. 
4. Про затвердження кількісного складу і обрання Голови та членів 
Аудиторського комітету Товариства. 
5.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів 
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 
6.  Про надання згоди та повноважень Голові правління п. Даніелю Філіпу та 
Директору фінансовому Департаменту фінансового Товариства п. Масоловій 
Юлії Валеріївні (які можуть діяти одноосібно та окремо один від одного) на 
підписання Договору про надання фінансування з АТ «СІТІБАНК» в сумі, що не 
перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, на визначених уповноваженим 
підписантом умовах строком на один рік, а  також на подання Товариством 
заявок з метою отримання фінансування протягом строку дії Договору про 
надання фінансування, укладення додаткових договорів про внесення  змін та  
доповнень до Договору про надання фінансування, у тому числі щодо 
продовження його строку дії. 
 
Рiшення по питанню № 1:  
У зв’язку із необхідністю внесення до Статуту положень, що регулюють умови 
створення та діяльності Аудиторського комітету Товариства, вирішено: 
Внести зміни до положень Статуту, передбачивши у статті 7 «Органи 
управління», пункті  7.10 підпункти 7.25. – 7.29, що встановлюють компетенцію 
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Загальних Зборів акціонерів щодо затвердження положення про Аудиторський 
комітет Товариства, обрання або припинення повноважень членів та голови 
Аудиторського комітету Товариства, встановлення розміру винагороди членам 
Аудиторського комітету Товариства та затвердження умов контрактів з членами 
Аудиторського комітету Товариства у разі їх укладення; призначення суб’єкта 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності Товариства. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно.  
Рiшення по питанню № 2:  
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що додається до Протоколу. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно.  
Рiшення по питанню № 3:  
Створити Аудиторський комітет Товариства, затвердити Положення про 
Аудиторський комітет Товариства (що додається до цього Протоколу), що 
передбачає завдання та повноваження Аудиторського комітету, у тому числі 
функції щодо визначення критеріїв конкурсного відбору суб’єктів аудиторської 
діяльності..  
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно.  
Рiшення по питанню № 4:  
Вирiшили: 
Затвердити кількісний склад (3 члени, в тому числі Голова) та обрати Голову та 
члена Аудиторського комітету Товариства відповідно до наступного: 
- п. Олів’є МОНІ - Голова Аудиторського комітету (не пов’язана з Товариством 
особа) 
- п. Ерік ФОНТОН - член Аудиторського комітету (не пов’язана із Товариством 
особа). 
- п. Філіп АЛЕГР -   член Аудиторського комітету (не пов’язана із Товариством 
особа). 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно.  
Рiшення по питанню № 5:  
Вирiшили: 
Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 
діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фінансової звітності Товариства. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно.  
Рiшення по питанню № 6:  
Вирiшили: 
У зв’язку із необхідністю забезпечення зовнішнього фінансування поточної 
діяльності Товариства надати згоду та  повноваження Голові правління п. 
Даніелю Філіпу та Директору фінансовому Департаменту фінансового  
Товариства п. Масоловій Юлії Валеріївні (які можуть діяти одноосібно та окремо 
один від одного) на підписання Договору про надання фінансування з АТ 
«СІТІБАНК» в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, на 
визначених уповноваженим підписантом умовах строком на один рік, а також на 
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подання Товариством заявок з метою отримання фінансування протягом строку 
дії Договору про надання фінансування, укладення додаткових договорів про 
внесення  змін та  доповнень до нього, у тому числі щодо продовження його 
строку дії. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно.  

Вид загальних зборів річні позачергові 
 X 

Дата проведення 16.12.2021 
Кворум зборів 100 
Опис Мiсце проведення Загальних Зборiв акцiонерiв: 

13/15 Ке ле Галло, 92513 Булонь-Біянкур Седекс, Франція 
На Зборах належним чином представлений єдиний Акцiонер, який у сукупностi 
володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства (надалi - "Статутний 
Капiтал"): 
Компанія «Рено с.а.с.», яка заснована та існує за законами Франції, зареєстрована 
під номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 13/15 Ке ле Галло, 92513 
Булонь-Біянкур Седекс, Франція, володіє 100% (сто відсотків) Статутного 
Капіталу та має кількість голосів на Зборах, пропорційну розміру цієї частки, в 
особі пані Кітрі де Пельпорт, Головного юридичного радника компанії «Рено 
с.а.с.», яка діє на підставі довіреності від 01.02.2021р. (надалі – «Представник 
Компанії «Рено с.а.с.»). 
 
Запрошенi: 
п. Масолова Ю.В. - 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. 
Дані Збори вирішено проводити без обрання Голови та секретаря зборів. 
 
Порядок Денний  
1. Про надання згоди на укладення Товариством та надання повноважень 
Голові правління п. Даніелю Філіпу, Директору фінансовому Департаменту 
фінансового Товариства п. Масоловій Юлії Валеріївні (які можуть діяти 
одноосібно та окремо один від одного) на підписання Договору про надання 
фінансування з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в сумі, що не перевищує 
гривневий еквівалент 5 000 000 (п’ять мільйонів) доларів США, на визначених 
уповноваженим підписантом умовах строком до 29 липня 2022р., а також на 
подання Товариством заявок з метою отримання фінансування протягом строку 
дії Договору про надання фінансування, на укладення додаткових договорів про 
внесення будь-яких змін та доповнень до Договору про надання фінансування, за  
умови, що сума фінансування за ним не перевищуватиме 5 000 000 (п’ять 
мільйонів) доларів США, у тому числі змін та доповнень щодо продовження  
строку фінансування за Договором про надання фінансування на будь-який  
строк, що не перевищуватиме 5 (п’яти) років з дати укладення договору. 
2. Про затвердження (схвалення) призначення Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Аудиторська фірма «Мазар Україна», код ЄДРПОУ 38516608, 
суб’єктом аудиторської діяльності для аудиторської перевірки фінансової 
звітності Товариства 2020 та 2021 року, а також Договору №01RЕN-021120 від 
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02.11.2020р. та Договору №RЕN-081121 від 08.11.2021р., укладених між 
Товариством та ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» на визначених ними 
за взаємною згодою умовах, у тому числі щодо вартості послуг. 
 
Питання № 1: 
Слухали: 
П. Масолову Юлію Валеріївну, яка повідомила, що Товариство потребує 
зовнішнього фінансування для забезпечення потреби в обігових коштах та для 
використання у передчасному врегулюванні своїх зобов'язань перед іноземними 
постачальниками на випадок серйозного ризику коливань валютного курсу. 
Таким чином, необхідно надати згоду на укладення Договору про надання 
фінансування на суму, що не перевищує гривневого еквівалента 5 000 000,00 
(п’ять мільйонів) доларів США з Банком на строк до 29 липня 2022р. на 
визначених на визначених уповноваженим підписантом умовах, а також на 
подання заявок з метою отримання фінансування протягом строку дії Договору 
про надання фінансування, на укладення додаткових договорів про внесення  
змін та доповнень до Договору про надання фінансування, у тому числі щодо 
продовження строку фінансування на будь-який строк, що не перевищуватиме    
5 (п’яти) років з дати укладення зазначеного договору. 
Необхідно надати повноваження на підписання Договору про надання 
фінансування Голові правління п. Даніелю Філіпу та Директору фінансовому 
Департаменту фінансового  Товариства п. Масоловій Юлії Валеріївні, які можуть 
діяти одноосібно та окремо один від одного. 
Голосували: 
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирiшили: 
Надати згоду на укладення Товариством та надати повноваження Голові 
правління п. Даніелю Філіпу, Директору фінансовому Департаменту фінансового  
Товариства п. Масоловій Юлії Валеріївні (які можуть діяти одноосібно та окремо 
один від одного) на підписання Договору про надання фінансування з АТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» в сумі, що не перевищує гривневий еквівалент 5 000 000 
(п’ять мільйонів) доларів США, на визначених уповноваженим підписантом 
умовах строком до 29 липня 2022р., а також на подання Товариством заявок з 
метою отримання фінансування протягом строку дії Договору про надання 
фінансування, на укладення будь-яких додаткових договорів про внесення змін та  
доповнень до Договору про надання фінансування за умови, що сума  
фінансування за ним не перевищуватиме 5 000 000 (п’ять мільйонів) доларів 
США, у тому числі змін та доповнень щодо продовження строку фінансування  
за вищезазначеним договором на будь-який строк, що не перевищуватиме 5 
(п’яти) років з дати укладення договору. 
Питання № 2:  
Слухали: 
п. Масолову Юлію Валеріївну, яка повідомила про необхідність затвердження 
(схвалення) призначення Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська фірма «Мазар Україна», код ЄДРПОУ 38516608, суб’єктом 
аудиторської діяльності для аудиторської перевірки фінансової звітності 
Товариства 2020 та 2021 року, а також Договору №01RЕN-021120 від 02.11.2020р. 
та Договору  №RЕN-081121 від 08.11.2021р., укладених між Товариством та ТОВ 
«Аудиторська фірма «Мазар Україна» на визначених ними за взаємною згодою 
умовах, у тому числі щодо вартості послуг. 
Голосували:  
"За" - 100%, "Проти" - немає, "Утримались" - немає.  
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Рiшення прийняте одноголосно. 
Вирiшили: 
Затвердити (схвалити) призначення Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська фірма «Мазар Україна», код ЄДРПОУ 38516608, суб’єктом 
аудиторської діяльності для аудиторської перевірки фінансової звітності 
Товариства 2020 та 2021 року, а також Договору №01RЕN-021120 від 02.11.2020р. 
та Договору №RЕN-081121 від 08.11.2021р., укладених між Товариством та ТОВ 
«Аудиторська фірма «Мазар Україна» на визначених ними за взаємною згодою 
умовах, у тому числі щодо вартості послуг. 

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)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих 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  
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Інше (зазначити) 

Порядок Денний 1. Про надання згоди на укладення 
Товариством та надання повноважень Голові правління п. Даніелю 
Філіпу, Директору фінансовому Департаменту фінансового Товариства 
п. Масоловій Юлії Валеріївні (які можуть діяти одноосібно та окремо 
один від одного) на підписання Договору про надання фінансування з 
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в сумі, що не перевищує гривневий 
еквівалент 5 000 000 (п’ять мільйонів) доларів США, на визначених 
уповноваженим підписантом умовах строком до 29 липня 2022р., а 
також на подання Товариством заявок з метою отримання 
фінансування протягом строку дії Договору про надання фінансування, 
на укладення додаткових договорів про внесення будь-яких змін та 
доповнень до Договору про надання фінансування, за  умови, що сума 
фінансування за ним не перевищуватиме 5 000 000 (п’ять мільйонів) 
доларів США, у тому числі змін та доповнень щодо продовження  
строку фінансування за Договором про надання фінансування на 
будь-який  строк, що не перевищуватиме 5 (п’яти) років з дати 
укладення договору. 
2. Про затвердження (схвалення) призначення Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Мазар Україна», 
код ЄДРПОУ 38516608, суб’єктом аудиторської діяльності для 
аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства 2020 та 2021 
року, а також Договору №01RЕN-021120 від 02.11.2020р. та Договору 
№RЕN-081121 від 08.11.2021р., укладених між Товариством та ТОВ 
«Аудиторська фірма «Мазар Україна» на визначених ними за взаємною 
згодою умовах, у тому числі щодо вартості послуг. 

 
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 
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 
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)  
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Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
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 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

н/д 

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 
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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 
ринкової вартості акцій  X 

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 - 
Данiель ФIЛIП Член 
Правлiння - Браемс Тьєррi 

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, 
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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 виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

н/д 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

н/д 

 
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 
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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 
та членів виконавчого органу ні ні ні так 

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 
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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 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

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)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
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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  
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 
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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 
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; 
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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; 
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 

Ідентифіка
ційний 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 
щодо Товариства або його Акцiонерiв, в яких Акцiонер 
виступає стороною. 
3. Акцiонери Товариства мають переважне право 
на придбання акцiй, що продаються iншими 

Не розмiщуються для публячної 
пропозицiї 
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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. 
 

Примітки: 
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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 
ідентифікацій

ний 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 
бездокумента

рна іменна 

Електронні 
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 
привілейо

ваними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 188 570 000 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 59,19 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 436 693 098,71 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   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 

24.03.2021, 
48 919 430,09 

 
29.06.2021, 

98 746 700,97 
 

01.07.2021, 
48 686 385,72 

 
20.07.2021, 

52 052 953,94 
 

08.09.2021, 
48 947 357,31 

 
09.09.2021, 

48 851 545,51 
 

28.09.2021, 
49 0141 89,06 

 
29.09.2021, 

41 474 536,11 

   

Опис Компанiя перераховувала дивiденди юридичнiй особi - засновнику, компанiї 
Renault SAS. 
Сума нарахованих дивiдендiв: 188 570 000  грн. 
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Дати сплати дивiдендiв: 
 
*   24.03.2021 – 1 411 033,65 євро (46 469 430,09 грн. + податок 2 450 000,00 грн.) 
*   29.06.2021 – 2 866 414,61 євро (93 846 700,97 грн. + податок 4 900 000,00грн.) 
*   01.07.2021 – 1 429 418,07 євро (46 236 385,72 грн. + податок 2 450 000,00 грн.) 
*   20.07.2021 – 1 543 415,47 євро (49 437 603,94 грн. + податок 2 615 350,00 грн.) 
*   08.09.2021 – 1 466 372,66 євро (46 497 357,31 грн. + податок 2 450 000,00грн.) 
*   09.09.2021 – 1 466 941,04 євро (46 401 545,51 грн. + податок 2 450 000,00 грн.) 
*   28.09.2021 – 1 493 571,71 євро (46 564 189,06 грн. + податок 2 450 000,00грн.) 
*   29.09.2021 – 1 269 468,03 євро (39 396 036,11 грн. + податок 2 078 500,00 грн.) 
 

 
 

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) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 18 388 17 147 0 0 18 388 17 147 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 16 121 14 299 0 0 16 121 14 299 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 2 267 2 848 0 0 2 267 2 848 
2. Невиробничого 
призначення: 5 1 0 0 5 1 

  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 5 1 0 0 5 1 
Усього 18 393 17 148 0 0 18 393 17 148 

Опис 

На балансi Товариства станом на 31.12.2021 р. знаходиться 210 
одиниць основних засобiв, серед них: 
- Автомобiлi (56) - термiн користування до 5 рокiв, 
- Офiсна та комп'ютерна технiка (119) - термiн користування до 4 рокiв, 
- Меблi (4) - термiн користування до 4 рокiв, 
- Iншi основнi засоби (31 - термiн користування до 10 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв: 37 706 тис.грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв: 46% 
Ступiнь використання основних засобiв: 100% 
Сума нарахованого зносу: 20 558 тис.грн. 
Протягом 2021 року вибуло 17 одиниць автомобiлiв, 59 одиниць 
офiсної та комп'ютерної технiки. У 2021 роцi надiйшло 19 одиниць 
автомобiлiв, 18 одиниць офiсної та комп'ютерної технiки, 13 одиниць 
iнших основних засобiв (спец.iнструмент) та 1 одиниця меблiв. 
Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням Товариства. 
Обмеження стосовно використання основних засобiв вiдсутнi. 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

414 538 312 768 

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 
фiнансової звiтностi). 
Станом на 31.12.2021 розрахункова вартiсть чистих активiв (414 538 тис. грн.) перевищує 
розмiр статутного капiталу (3 186 тис. грн.) та розмiр скоригованого статутного капiталу 
(3 186 тис. грн.).  
Станом на 31.12.2020 розрахункова вартiсть чистих активiв (312 768 тис. грн.) перевищує 
розмiр статутного капiталу (3 186 тис. грн.) та розмiр скоригованого статутного капiталу 
(3 186 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 46 036 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 
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Інші зобов'язання та забезпечення X 434 988 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 481 024 X X 
Опис Кредити в банках та зобов'язання за цiнними паперами у 

Товариства вiдсутнi 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 
бюджетом - 46 036 тис.грн.  
Поточна кредиторська заборгованiсть перед третіми особами 
-250 119 тис.грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
- 26 586 тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання – 63 574 тис. грн. 
Поточнi забезпечення - 52 707 тис. грн. 
Доходи майбутнiх перiодiв - 27 170 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi 
страхування, розрахунками з оплати працi - 14 832 тис. грн. 
 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аудиторська фiрма 

"Мазар Україна" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 38516608 
Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, 

вул.Кирилiвська, будинок 15 А 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4555 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.10.2018 
Міжміський код та телефон (044) 390-71-07 
Факс (044) 390-71-07 
Вид діяльності Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 
консультування з питань 

оподаткування (основний); 
Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері 

права; 
Код КВЕД 70.22 Консультування з 

питань комерційної діяльності й 
керування; 

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 

Опис Аудиторськi послуги 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КЕЙНАС-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38915973 
Місцезнаходження 03061, Україна, м.Київ,  вул. 



 

Confidential C 

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 

оподаткування (основний) 
Опис Послуги консультування з питань 

оподаткування та бухгалтерсьокого 
облiку 
 

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "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 (044) 494-08-68 
Факс (044) 494-08-66 
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 Дослідження 
кон'юнктури ринку та виявлення 

громадської думки 
Опис Юридичнi послуги 

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 284458 
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діяльності 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014 
Міжміський код та телефон (044) 499-77-00 
Факс (044) 499-77-01 
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 Інша допоміжна 
діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 
Опис Послуги страхування 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА" 
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 (044)492-18-18 
Факс (044)492-18-18 
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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД 

ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ 
КОМПАНІ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25642478 
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 АПУ 
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або інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 490-90-00 
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 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "УСГ" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30859524 
Місцезнаходження 03038, Україна, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ФЕДОРОВА ІВАНА, будинок 32 ЛІТ.А  
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

500320 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 
Міжміський код та телефон (044)-206-65-45 
Факс (044)-237-02-56 
Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Інші види 

страхування, крім страхування життя 
(основний); 

Код КВЕД 65.20 Перестрахування; 
Код КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та 

завданої шкоди; 
Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових 

агентів і брокерів; 
Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна 
діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 
Опис Послуги страхування 
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Назва суб'єкта господарювання Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна» 

Ідентифікаційний код 33552751 

Сайт компанії https://www.renault.ua 

Опис характеру фінансової звітності Окрема фінансова звітність 

Дата кінця звітного періоду 31.12.2021 

Період, який охоплюється 2021 рік 

Валюта подання українська гривня 

Рівень округлення -3 (тис.грн.) 

 
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 
НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 
 
 
АКТИВИ Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

При- 
мітки 

I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 1 610 1 185 7 
  первісна вартість 1001 13 789 13 862  
  накопичена амортизація 1002 (12 179) (12 677)  
Основні засоби 1010 18 393 17 148 6 
  первісна вартість 1011 35 337 37 706  
  знос 1012 (16 944) (20 558)  
Відстрочені податкові активи 1045 55 686 54 619 27 
Інші необоротні активи 1090 5 797 - 8 
Усього за розділом I 1095 81 486 72 952  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 680 463 175 460 9 
  виробничі запаси 1101 281 1 387  
  товари 1104 680 182 174 073  
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість  265 363 117 811  
  Торговельна дебіторська заборгованість  204 392 110 961  
    за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 178 404 68 870 11 
    за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 25 988 42 091 28 
  Інша дебіторська заборгованість  60 971 6 850  
    поточні попередні платежі  60 971 6 850  
      аванси видані постачальникам 1130 60 336 5 213 12 
      витрати майбутніх періодів 1170 635 1 637  
Гроші та їх еквіваленти 1165 336 834 529 339 13 
Усього за розділом II 1195 1 282 660 822 610  
Загальна сума поточних активів (розділи II-ІІІ)  1 282 660 822 610  
АКТИВИ РАЗОМ 1300 1 364 146 895 562  

 

https://www.renault.ua/
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

При- 
мітки 

I. Власний капітал     
Зареєстрований капітал 1400 3 186 3 186 14 
Резервний капітал 1415 43 117 43 117 15 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 266 465 368 235  
Усього за розділом I 1495 312 768 414 538  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Поточні забезпечення: 1660 71 000 52 707 19 
  інші поточні забезпечення  71 000 52 707  
Торговельна та інша кредиторська заборгованість  960 103 404 682 17 
  Торговельна поточна кредиторська заборгованість  595 920 313 693 17 
    з внутрішніх розрахунків 1645 393 527 63 574 17.28 
    перед третіми особами 1615 202 393 250 119 17.18 
  Інша поточна кредиторська заборгованість  364 183 90 989 17 
    за розрахунками з бюджетом (крім податку на 
прибуток)  9 709 22 401 17 

    за розрахунками з оплати праці 1630 10 812 14 832 17 
    доходи майбутніх періодів 1665 49 974 27 170 17.18 
    за одержаними авансами 1635 45 381 26 586 17.18 
    за розрахунками із учасниками 1640 248 307 - 16.28 
Кредиторська заборгованість з податку на прибуток 1621 14 924 23 635  
  разом кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 1620 24 633 46 036  

Інші поточні фінансові зобов'язання  5 351 -  
  поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 1610 5 351 - 8 

Усього за розділом IІІ 1695 1 051 378 481 024  
Загальна сума зобов'язань (розділи II, ІІІ та IV)  1 051 378 481 024  
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАЗОМ 1900 1 364 146 895 562  
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ 
ДОХІД) ЗА 2021 РІК 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

При- 
мітки 

1 2 3 4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 7 377 691 6 616 399 20 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (6 809 476) (6 100 820) 21 

Валовий прибуток (збиток):  568 215 515 579  
  прибуток 2090 568 215 515 579  
  збиток 2095 - -  
Інші операційні доходи 2120 14 300 7 381 24 
Адміністративні витрати та витрати на збут, разом  (242 372) (266 316)  
  витрати на збут 2150 (183 529) (209 261) 23 
  адміністративні витрати 2130 (58 843) (57 055) 22 
Інші операційні витрати 2180 (991) (39 817) 25 
Фінансовий результат від операційної діяльності:  339 152 216 827  
  прибуток 2190 339 152 216 827  
  збиток 2195 - -  
Інші фінансові доходи 2220 7 539 7 855 27 
Фінансові витрати 2250 (626) (1 340) 25 
Фінансовий результат до оподаткування:  346 065 223 342  
  прибуток 2290 346 065 223 342  
  збиток 2295 - -  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (55 725) (34 772) 27 
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває  290 340 188 570  
Чистий фінансовий результат:  290 340 188 570  
  прибуток 2350 290 340 188 570  
  збиток 2355 - -  

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

При- 
мітки 

1 2 3 4 5 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -  
Накопичені курсові різниці 2410 - -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -  

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -  
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Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 290 340 188 570  
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ (ВИТРАТИ ЗА ХАРАКТЕРОМ) 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

При- 
мітки 

1 2 3 4 5 
Собівартість реалізованих товарів  6 809 476 6 100 820  
Матеріальні затрати 2500 2 444 3 352  
Витрати на виплати працівникам  49 324 48 557  
Короткострокові виплати працівникам, в т.ч.:  49 324 48 557  
  заробітна плата 2505 42 536 41 720  
  відрахування на соціальні заходи 2510 6 788 6 837  
Амортизація та збитки від зменшення корисності 2515 14 526 15 288  
Загальна сума амортизаційних витрат, в т.ч.:  14 526 15 288  
  амортизація основних засобів та активів у вигляді 
права користування  14 028 15 127  

  амортизація нематеріальних активів  498 161  
Інші операційні витрати 2520 177 069 238 936  
Витрати на послуги, в т.ч.:  174 333 176 990  
  витрати на страхування  1 182 856  
  витрати на оплату професійних послуг  9 785 7 236  
  банківські та подібні нарахування  3 811 3 362  
  витрати на рекламу  28 778 50 169  
Витрати на сплату податків (за винятком податку на 
прибуток)  1 745 1 094  

Інші витрати  991 60 852  
Разом інші операційні витрати 2550 243 363 306 133  
Загальна сума операційних витрат  7 052 839 6 406 953  

 
 
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

При- 
мітки 

1 2 3 4 5 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3 185 792 3 185 792  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3 185 792 3 185 792  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,09114 0,05919  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 0,09114 0,05919  

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00  
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА НЕПРЯМИМ 
МЕТОДОМ) ЗА 2021 РІК 

Актив 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

При- 
мітки 

1 2 3 (4) 5 (6) 7 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності     
Чистий прибуток (збиток)  290 340 188 570  
Коригування на податок на прибуток  55 725 34 772  
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 3500 346 065 223 342  

Коригування на:     
  амортизацію необоротних активів 3505 14 526 15 288  
  збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій 3520 (3 956) 160  

  фінансові витрати 3540 626 1 340  
Вплив змін у робочому капіталі, в т.ч.:  327 148 (153 693)  
Зменшення (збільшення) оборотних активів, в т.ч.: 3550 652 555 (547 003)  
  зменшення (збільшення) запасів 3551 505 003 (387 622)  
  зменшення (збільшення) торговельної дебіторської 
заборгованості 3553 93 431 (145 689)  

  збільшення (зменшення) іншої дебіторської 
заборгованості 3554 54 121 (13 692)  

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 (307 114) 373 483  
  збільшення (зменшення) торговельної кредиторської 
заборгованості 3561 (282 227) 371 166  

  збільшення (зменшення) іншої операційної 
кредиторської заборгованості 3567 (24 887) 2 317  

Збільшення (зменшення) забезпечень 3510 (18 293) 19 827  
Коригування прибутку, разом  394 069 (102 133)  
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 684 409 86 437  
Сплачені відсотки 3585 (626) (1 340)  
Сплачений податок на прибуток 3580 (45 947) (43 058)  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 637 836 42 039  
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     
Надходження від отриманих:     
  Відсотків 3215 7 539 7 855  
Витрачання на придбання:     
  необоротних активів 3260 (10 642) (11 666)  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (3 103) (3 811)  
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     
Витрачання на:     
  Сплату дивідендів 3355 (436 877) (98 000)  
Інші платежі 3390 (5 351) (5 747) 8 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (442 228) (103 747)  
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 192 505 (65 519)  
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -  
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів 
та їх еквівалентів  192 505 (65 519)  
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Залишок коштів на початок року 3405 336 834 402 353  
Залишок коштів на кінець року 3415 529 339 336 834  
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2021 РІК 

Стаття Код рядка 

Зареєстро
ваний 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілен
ий прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 3 186 - - 43 117 266 465 - - 312 768 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - 

Виправлення помилок  4010 - - - - - - - - 
Інші зміни  4090 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на 
початок року  4095 3 186 - - 43 117 266 465 - - 312 768 

Сукупний дохід за звітний 
період, в т.ч.:  - - - - 290 340 - - 290 340 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  4100 - - - - 290 340 - - 290 340 

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

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  4111 - - - - - - - - 

Інший сукупний дохід  4116 - - - - - - - - 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - (188 570) - - (188 570) 

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

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

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

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

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

Перепродаж викуплених 4265 - - - - - - - - 
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акцій (часток) 
Анулювання викуплених 
акцій (часток)  4270 - - - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі  4275 - - - - - - - - 
Інші зміни в капіталі  4290 - - - - - - - - 
Разом змін у капіталі   4295 - - - - 101 770 - - 101 770 
Залишок на кінець року  4300 3 186 - - 43 117 368 235 - - 414 538 

 
 
 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2020 РІК 

Стаття Код рядка 

Зареєстро
ваний 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілен
ий прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 3 186 - - 43 117 424 202 - - 470 505 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - 

Виправлення помилок  4010 - - - - - - - - 
Інші зміни  4090 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на 
початок року  4095 3 186 - - 43 117 424 202 - - 470 505 

Сукупний дохід за звітний 
період, в т.ч.:  - - - - 188 570 - - 188 570 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  4100 - - - - 188 570 - - 188 570 

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

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  4111 - - - - - - - - 

Інший сукупний дохід  4116 - - - - - - - - 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - (346 307) - - (346 307) 
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Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   4205 - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

Вилучення частки в капіталі  4275 - - - - - - - - 
Інші зміни в капіталі  4290 - - - - - - - - 
Разом змін у капіталі   4295 - - - - (157 737) - - (157 737) 
Залишок на кінець року  4300 3 186 - - 43 117 266 465 - - 312 768 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЗА РІК, ЩО 
ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

1. ВIДОМОСТI ПРО КОМПАНIЮ 

Назва суб'єкта господарювання, що звітує  Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна» 
Ідентифікаційний код юридичної особи  33 552 751 
Походження суб'єкта господарювання  Україна 
Правова форма суб'єкта господарювання  Акціонерне товариство 
Країна реєстрації  Україна 
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта 
господарювання 

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

Основне місце ведення господарської 
діяльності 

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

Назва материнського підприємства  «Рено САС» (Франція), якій належать 100% акцій 
Компанії 

Назва фактичного материнського підприємства 
групи 

 «Рено САС» (Франція) 

 
Приватне акціонерне товариство «Рено Україна» (далі – «Компанія») є офіційним імпортером 
автомобілів марки «Renault» в Україну. Основними видами діяльності Компанії є імпорт автомобілів 
(виробництва компаній Групи Рено) та запасних частин з подальшим перепродажем дилерам на 
українському ринку. 
 
Компанію засновано 25 травня 2005 року. 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 рр. та протягом років, що закінчилися вказаними датами, 
акції Компанії не котирувались на відкритому ринку. 
 
Кількість працівників Компанії у звітному періоді: 
 31 грудня 

2021 року 
31 грудня 
2020 року 

Кількість працівників станом на звітну дату 72 71 
Середня кількість працівників за рік, що закінчився на звітну дату 71 66 
 
2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ПРИПУЩЕННЯ ПРО 
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

Діяльність Компанії здійснюється в Україні. Економіка України знаходиться в затяжній кризі, 
ускладненій військовим конфліктом на сході України та тимчасовою окупацією Автономної 
республіки Крим. Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй 
притаманні особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього здійснення діяльності в країні 
пов'язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн. Такі особливості характеризуються, але 
не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем 
інфляції. Банківська система України залишається вкрай нестабільною через малі обсяги 
капіталу і погану якість активів, а українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак 
фінансування з боку внутрішніх і міжнародних фінансових ринків. 
Після значного падіння реального ВВП на 4,2% у 2020 році через спалах та широке поширення у 
світі епідемії COVID-19 та запровадження карантинних й обмежувальних заходів урядом 
України та держав-торговельних партнерів України у 2021 році економіка України значно 
відновилася. За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило 
близько 3%. Відновленню економіки сприяли стійкий споживчий попит, нарощування 
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інвестицій підприємствами після кризи, а також рекордний урожай сільськогосподарських 
культур. Водночас економічне пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося, через стрімке 
подорожчання енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, повільніше 
відновлення сектору послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, суттєвіші 
втрати від пандемії, а також стрімкішу фіскальну консолідацію. 
Внаслідок зростання цін на енергоресурси та паливо, яке вплинуло на всі сектори економіки, 
темп інфляції в Україні підвищився до 10,0% в середньому за 2021 рік (2020: 5,0%). 
Національний банк України (НБУ) продовжив проводити процентну політику, що відповідає 
цільовим показникам інфляції, та утримував плаваючий курс гривні. Зростання цін спонукало 
Національний банк України кілька разів підвищувати облікову ставку до 10% у січні 2022 року 
(на початок 2021 року: 6%). Середньозважена облікова ставка Національного банку України за 
2021 рік становила 7,6% (2020: 8,05%). 
Курс української гривні зміцнювався переважну частину року. На кінець 2021 року міжнародні 
валютні резерви України досягли 30,9 мільярда доларів США, що стало найвищим рівнем з 2011 
року. Серед основних факторів, що вплинули на зміцнення національної валюти, було 
відновлення інтересу нерезидентів до цінних паперів, продаж валюти підприємствами, а також 
підтримка національної валюти завдяки високим цінам на сировинні товари, рекордній 
врожайності сільськогосподарських культур та зростанню IT-сектору. Це частково 
компенсувалося різким підвищенням цін на імпорт палива, газу та нафти, та погіршенням 
інформаційного середовища на тлі геополітичної напруженості наприкінці року, яке вплинуло 
на настрої різних груп суб'єктів господарської діяльності, що спричинило певний 
девальваційний тиск на гривню. 
Станом на 31 грудня 2021 року встановлений НБУ офіційний курс обміну гривні по відношенню 
до основних іноземних валют становив 30,92 гривні за 1 Євро (31 грудня 2020 року: 34,73) та 
27,28 гривні за 1 Долар США (31 грудня 2020 року: 28,27). Середній офіційний курс обміну 
гривні по відношенню до основних іноземних валют за 2021 рік становив 32,3 гривні за 1 Євро 
(2020: 30,8) та 27,28 гривні за 1 Долар США (2020: 26,96). 
У 2021 році поточний рахунок зведено з незначним дефіцитом (1,9% ВВП). Цьому сприяли 
високі світові ціни на основні товари українського експорту – продовольство та продукцію 
гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Водночас наприкінці року дефіцит поточного 
рахунку стрімко розширився під впливом значного подорожчання енергоносіїв, скорочення 
зовнішнього попиту на продукцію ГМК і рекордних виплат дивідендів. 
На кінець 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України склав 
близько 98 млрд. доларів США або близько 51% ВВП, з яких близько 40% - у національній 
валюті України (на кінець 2020 року: близько 90 млрд. доларів США або 58% ВВП, в т.ч. 39% у 
національній валюті України). Протягом 2021 року уряд здійснив виплати на погашення 
державного боргу на суму близько 22 млрд. доларів США. Зростання державного боргу 
відбулось в основному завдяки залученому пільговому фінансуванню від Міжнародного 
валютного фонду («МВФ»), Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку, випуску облігацій 
зовнішньої державної позики, а також за рахунок зростання державного внутрішнього боргу. 
У 2021 році кредитний рейтинг України за оцінками міжнародних рейтингових агентств «S&P», 
«Fitch» та «Moody's» залишався незмінним на рівні B (Moody's: B3) з стабільним прогнозом на 
майбутнє, що продовжувало мати сприятливий вплив на доступ до зовнішнього фінансування, 
макроекономічну стабільність, зниження рівня державного боргу, досягнення угод з МВФ, 
позитивні очікування щодо деяких реформ та покращення у сфері міжнародних відносин. 
 
Пандемія COVID-19 
 
Стрімке поширення пандемії коронавірусу COVID-19 і запроваджені для її стримання 
обмеження продовжували визначати ситуацію на глобальних товарних і фінансових ринках 
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протягом 2021 року. Україна не потрапила до першої хвилі країн, які отримали вакцину, але з 
невеликою затримкою рівень вакцинації досяг майже 50%, а уряд запровадив фінансові стимули 
для підвищення рівня вакцинації. Ситуація з пандемією COVID-19 знаходилася під контролем, 
тому суворий карантин у другому півріччі не вводився. Бізнес в Україні адаптувався до ведення 
діяльності в нових реаліях – організував віддалений режим роботи, поставок і продажів. 
З огляду на стрімке поширення COVID-19 та збільшення числа країн, які запровадили 
обмеження на пересування, у повсякденному житті потребувалося більше часу на перебування 
вдома та частіше використання даних для роботи і дозвілля, що мало істотний вплив на 
телекомунікаційний сектор. 
Вплив COVID-19 продовжував мати обмежений вплив на діяльність Компанії, якій полягає у 
зменшенні споживання послуг міжнародного бездротового роумінгу з відповідним зменшенням 
виручки від роумінгу та в тимчасовому і остаточному закритті роздрібних магазинів, що 
спричинило скорочення продажів обладнання, але, в свою чергу, й скорочення операційних 
витрат. Проте доходи від мобільного роумінгу, які сильно скоротилися у 2020 році через 
карантинні обмеження на поїздки, відновлювалися до попереднього рівня краще, ніж 
очікувалося. Кількість дзвінків та обсяги передачі даних зросли, й, відповідно, й доходи від 
послуг голосової передачі та передачі даних, оскільки пандемія дала поштовх тенденції до 
діджиталізації. 
Проте компанія ще може зіштовхнутися із подальшим впливом COVID-19 через його 
негативний вплив на глобальну економіку та основні фінансові ринки, що великою мірою 
залежатиме від подальшої тривалості та поширення впливу пандемії на світову та українську 
економіку. 
 
Військова агресія Російської Федерації прот и України 
 
Конфлікт на окремих територіях Донецької та Луганської областей, що розпочався навесні 2014 
року, залишається неврегульованим. У грудні 2021 року – лютому 2022 року новини про 
нарощування збройних сил Російської Федерації вздовж російсько-українського кордону 
призвели до зростання занепокоєння з приводу можливого відкритого вторгнення російських 
збройних сил в Україну. 21 лютого 2022 року було оголошено про визнання Російською 
Федерацією незалежності неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей, що 
призвело до підписання такої званої угоди про співпрацю, яка, серед іншого, містить положення 
про потенційне розгортання військового контингенту на територіях, неконтрольованих 
українським урядом. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковану 
повномасштабну воєнну агресію проти України. 
Протягом березня-квітня 2022 року активні воєнні дії точилися в напрямку великих міст 
України, включаючи Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя, Маріуполь, 
Сєвєродонецьк та інші міста, а також постійні ракетні обстріли завдавалися по різних містах 
України, у тому числі Західної України. На початку квітня 2022 року українським військовим 
вдалося звільнити частину раніше захоплених територій від окупаційних військ країни-агресора, 
а саме Київську, Чернігівську та Сумську області. У свою чергу, ворог передислоковував свої 
війська на схід та південний схід України (Донецька, Луганська, Херсона, частини Харківської 
та Запорізької областей), що на момент затвердження цієї звітності залишаються ареною 
інтенсивних бойових дій або тимчасово окупованими. 
До дати випуску цієї окремої фінансової звітності акти збройної агресії російських військ вже 
спричинили суттєві негативні наслідки для громадян, бізнесу та економіки України в цілому. За 
даними ООН число біженців, які виїхали з України протягом війни (переважно до сусідніх країн 
Європейського Союзу), перевищило 4,5 мільйона осіб, а число внутрішньо-переміщених осіб 
перевищує 7 мільйонів. Десятки тисяч цивільних і військових уже загинули або отримали 
поранення, а велике число об'єктів воєнної та цивільної інфраструктури було зруйновано, 
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зокрема, аеропорти, воєнні бази, житлові будинки, лікарні, школи, складські та виробничі 
об'єкти тощо. Роботу всіх портів на Чорному й Азовському морях було тимчасово призупинено, 
авіаперевезення були призупинені до початку повномасштабного вторгнення, значну кількість 
транспортних шляхів у північних, південних і східних регіонах пошкоджено, тому залізничні 
перевезення залишаються головним способом транспортування в середині країни. Військова 
агресія призвела до падіння ВВП на 35-40% станом на кінець травня 2022 року, а темпи інфляції 
за цей період досягли 18% річних. 
24 лютого 2022 року в Україні урядом було введено військовий стан та відповідні тимчасові 
обмеження. З березня 2022 року уряд України запровадив деякі заходи дерегуляції та 
податкового стимулювання. З метою забезпечення надійного та стабільного функціонування 
фінансової системи країни Національний Банк України встановив обмеження на окремі види 
валютних операцій, включаючи: 
•мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів, в тому числі виплат відсотків та 
дивідендів, крім платежів за придбання життєво-важливих товарів 
•на зняття готівки та обміну гривні на іноземні валюти 
•повну заборону транзакцій в Україні з використанням рахунків резидентів Російської Федерації 
та Білорусі та з юридичними особами, кінцеві бенефіціарні власники яких знаходяться у цих 
країнах 
Крім того Національний банк України утримує облікову ставку незмінною на рівні 10%, а також 
перейшов від гнучкого режиму курсоутворення до режиму фіксованого курсу обміну 29,25 
гривні за 1 долар США на валютному ринку. У результаті, комерційні міжбанківські валютні 
курси залишаються наближеними до встановленого НБУ офіційного валютного курсу, і курс 
покупки зафіксовано на рівні 29,25 гривні за 1 долар США, тоді як курс продажу - на рівні 30,30 
гривні за 1 долар США. 
Наразі уряд встановив пріоритетність видатків на оборону та соціальну сферу і продовжував 
виконувати свої зобов'язання з погашення зовнішнього боргу. Протягом лютого-травня 2022 
року міжнародні рейтингові агентства «Fitch», «S&P» та «Moody’s» понизили кредитний 
рейтинг України до рівня CCC/C (S&P: CCC+/C, Moody’s: Caa3) із негативним прогнозом на 
майбутнє. 
Агресія була засуджена світом та призвела до численних заходів проти Російської Федерації та у 
підтримку України. З початку воєнних дій український уряд отримав значні обсяги 
фінансування та пожертви від міжнародних організацій і різних країн для підтримки фінансової 
стабільності, а також фінансування соціальних виплат і військових потреб (від Міжнародного 
валютного фонду, Європейського Союзу та безпосередньо від численних країн). 
Бізнес в Україні продовжує працювати та сплачувати податки тією мірою, якою це можливо в 
умовах війни. Попри поточну нестабільну ситуацію, банківська система залишається стійкою з 
достатньою ліквідністю навіть в умовах продовження воєнного стану, і всі банківські послуги 
доступні її клієнтам – як юридичним, так і фізичним особам. 
Можливий подальший розвиток політичної ситуації, військових дій, їх масштаби, інтенсивність 
або тривалість війни, дії уряду, міжнародних партнерів України, а також шкода, яка завдається 
Україні, створюють суттєву невизначеність стосовно майбутнього, що може мати значний вплив 
на діяльність, виручку та фінансові результати Компанії у цілому. 
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної 
діяльності Компанії, необхідних за існуючих обставин, подальша нестабільність умов 
здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 
фінансовий стан Компанії, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо 
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан 
Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського 
персоналу. 
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Припущення щодо безперервності діяльності 
 
Дана фінансова звітність складена на базі припущення щодо здатності Компанії продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі, яка передбачає, що Компанія реалізує свої активи та 
виконає зобов’язання в ході звичайної господарської діяльності. 
За період березень–червень 2022 року продажі автомобілів Компанії впали на 89% у порівнянні 
із бюджетом на 2022 рік, та на 87% у порівнянні із продажами за аналогічний період минулого 
року. Товарообіг з продажу запасних частин та аксесуарів за цей же період впав на 66% 
порівняно з бюджетом та на 62% порівняно з минулим роком. 
Починаючи з кінця березня 2022 року Компанія переглянула логістичні маршрути та відновила 
імпорт запасних частин та автомобілів. З метою зниження операційних та кредитних ризиків 
Компанія припинила діяльність складів відповідального зберігання товарів та скоротила 
комерційне кредитування повністю перейшовши на відвантаження товарів за передплатою, що 
дозволило зменшити дебіторську заборгованість та складські запаси. Компанія здійснює 
доставку лише оплачених авто та запасних частин. 
З метою підтримання достатньої ліквідності та прибутковості Компанія здійнила скорочення 
операційних витрат через скасування рекламних компаній та анімаційних програм для 
ділерської мережі, а також зупинення більшості IT проектів. Було скасовано бонусні програм 
для покупців (крім програми щодо запасних частин, яку було відновлено з липня 2022 року). 
Працівники Компанії були направлені у відпустки для скорочення витрат на створення резерву з 
оплати відпусток. 
Компанія має достатній запас ліквідності через наявність комерційного фінансування від Групи. 
З метою аналізу впливу обставин і підтримки здатності Компанії продовжувати безперервну 
діяльність керівництво Компанії підготувало та постійно оновлює перспективні фінансові 
прогнози на період, що охоплює період не менше 12 місяців від звітної дати. Було переглянуто 
річний бюджет 2022 року. Очікується, що прогнозований прибуток від продажу автомобілів та 
запасних частин покриватиме загальні та адміністративні витрати (зарплату, оренду офісу, 
страховання тощо). 
За усіма найбільш ймовірними сценаріями розвитку подій, Керівництво Компанії прогнозує 
наявність у Компанії достатніх ресурсів для управління діяльністю протягом наступних 
дванадцяти місяців з дати цієї фінансової звітності. Прогноз керівництва Компанії базується на 
таких основних припущеннях: 
• інтенсивність військових дій та площа окупованих територій України суттєво не збільшаться у 
порівнянні з станом на 31 серпня 2022 року; 
• обсяг щомісячної виручки від реалізації авто, запасних части та супутніх послуг і надалі не 
зазнаватиме суттєвого зменшення, у порівнянні з результатами березня-серпня2022 року; 
• Компанія і надалі зможе забезпечувати безперебійну роботу системи логістики та доставки 
товарів, як і протягом березня-серпня 2022 року. 
Найгірші сценарії, які можуть поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою 
діяльність безперервно, включали таких стан розвитку подій, за якого інтенсивні воєнні дії 
відбуватимуться по всій території України протягом 12 місяців від дати балансу. Ймовірність 
настання таких сценаріїв була оцінена керівництвом Компанії як низька. Але 
непередбачуваність подальшого розвитку війни та її потенційно великий масштаб 
представляють суттєву невизначеність стосовно того, що Компанія може втратити здатність 
реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання у ході нормального ведення бізнесу. 
Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив і вживатиме всіх можливих заходів 
для мінімізації будь-яких можливих негативних наслідків. 
З урахуванням вищенаведеного, керівництво Компанії дійшло висновку, що застосування 
припущення про безперервність діяльності для підготовки фінансової звітності є доцільним. 
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Додаткову інформацію про вплив цих обставин на діяльність Компанії наведено у Примітці 32. 
 
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1. Заява про вiдповiднiсть 
Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчився вказаною датою, 
складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), затверджених 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО») та відповідає вимогам 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 
 
Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності та описані у Примітці 4, 
базуються на вимогах МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2021 року. 
 
3.2. Основа складання фiнансової звiтностi 
 
Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. грн.»), а всі суми 
округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 
 
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості. 
 
3.3. Функцiональна валюта i валюта подання 
 
Функціональна валюта Компанії: українська гривня 
Валюта подання цієї фінансової звітності: українська гривня 
 
3.4. Операцiї в iноземнiй валютi 
 
Операції в іноземній валюті переводяться у функціональну валюту Компанії (гривню) за 
валютним курсом, встановленим Національним Банком України («НБУ») на дату здійснення 
операції. Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, 
переводяться у функціональну валюту по валютному курсу, встановленому НБУ на таку звітну 
дату. Курсові різниці визнаються у складі прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони 
виникають. 
 
Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, переводяться у 
функціональну валюту Компанії за валютним курсом, встановленим НБУ на дату здійснення 
операції. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які 
оцінюються за первісною вартістю. 
 
Курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, на 31 грудня 
2021 року складали, у гривнях: 27.2782 за 1 доллар США, 30.9226 за 1 євро, 3.6397 за 10 
російських рублів. На 31 грудня 2020 року, відповідно: 28.2746 за 1 доллар США, 34.7396 за 1 
євро, 3.7823 за 10 російських рублів. 
 
3.5. Основнi засоби 
 
Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 
та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає 
витрати, пов’язані з заміною частини основних засобів. При необхідності періодичної заміни 
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істотних частин основних засобів Компанія припиняє визнавати замінену частину та визнає нову 
частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при 
проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі 
балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних 
критеріїв для такого визнання. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування 
визнаються у прибутках та збитках в момент їх понесення. 
Вартість об’єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації 
протягом строку корисного використання такого активу на прямолінійній основі. Для всіх 
об’єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом упродовж 
очікуваного строку корисного використання. Компанія класифікує об’єкти основних засобів за 
такими групами та строками корисного використання: 
- ІТ-обладнання (машини та обладання): 2-5 років 
- Транспортні засоби: 3 роки 
- Інструменти, прилади, інвентар та меблі (пристосування та приладдя): 4 роки 
 
Ліквідаційна вартість основного засобу – це попередньо оцінена сума, яку Компанія отримала б 
на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на 
вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його 
корисної експлуатації. 
 
Очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість аналізуються щорічно і, за 
необхідності, переглядаються. 
 
Припинення визнання основних засобів та будь-якої раніше визнаної їхньої істотної частини 
відбувається при вибутті або у випадку, коли в майбутньому не очікується отримання 
економічної вигоди від використання або реалізації такого активу. Будь-які прибутки або 
збитки, які виникають у зв’язку з припиненням визнання активу (розраховані як різниця між 
чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до 
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за рік, у якому об’єкт був знятий з 
обліку. 
 
3.6. Нематерiальнi активи 
 
Нематеріальні активи, придбані окремо, під час первісного визнання оцінюються за 
собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю 
за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності (у разі їх наявності). 
 
Нематеріальні активи, створені всередині компанії, за вирахуванням капіталізованих витрат на 
розробку нематеріальних активів, не капіталізуються, й відповідні витрати відображаються у 
звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у тому звітному періоді, у якому вони 
виникли. 
 
Нематеріальні активи Компанії мають обмежений строк корисного використання. Амортизація 
нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних 
строків корисного використання відповідних активів: 
- Програмне забезпечення: 4-5 років 
- Інші нематеріальні активи: 4-5 років 
 
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 
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строку корисного використання та оцінюються на предмет наявності ознак можливого 
зменшення корисності. Строки й метод амортизації нематеріальних активів з обмеженим 
строком корисного використання аналізуються щонайменше наприкінці кожного фінансового 
року. Зміна очікуваних строків чи способу отримання прогнозованих економічних вигід, 
втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації залежно від ситуації 
й обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з 
обмеженим строком корисного використання визнаються у звіті про фінансові результати (звіті 
про сукупний дохід) в категорії витрат відповідно до функцій активу. 
 
Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються, як різниця 
між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, й визнаються у звіті 
про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) в момент припинення визнання цього 
активу. 
 
3.7. Фiнансовi iнструменти 
 
Первісне визнання т а оцінка 
 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан у той 
момент, коли Компанія стає стороною в контрактних взаємовідносинах стосовно відповідного 
інструменту. Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставки 
активів в строк, установлений законодавством, або у відповідності до правил, прийнятих на 
відповідному ринку (торгівля на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, 
тобто на дату, коли Компанія приймає на себе зобов’язання купити чи продати актив. 
 
Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі, що надалі оцінюються за 
амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Класифікація фінансових активів при 
первісному визнанні залежить від: установлених договорами характеристик грошових потоків та 
бізнес-моделі з управління відповідними фінансовими активами. За винятком торгової 
дебіторської заборгованості, що не має значного компоненту фінансування, Компанія при 
первісному визнанні оцінює фінансовий актив за його справедливою вартістю плюс, для активів, 
що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід, - витрати на операцію. Для того щоб фінансовий актив був 
класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати грошові потоки, котрі є виключно 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 
Така оцінка називається тестом «грошових потоків» (SPPI-тестом) та здійснюється на рівні 
кожного інструменту. Фінансові активи, грошові потоки по яким не відповідають критерію 
«грошових потоків», класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю через прибутки та 
збитки незалежно від бізнес-моделі. Фінансові активи, класифіковані як оцінювані за 
амортизованою собівартістю, утримуються в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання 
фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків, в той час як 
фінансові активи, класифіковані як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід, утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок передбачених 
договором грошових потоків, так і за рахунок продажу фінансових активів. 
 
Фінансові зобов’язання при первісному визнанні класифікуються як фінансові зобов’язання, що 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики отримані, 
кредиторська заборгованість, а також деривативи, які є інструментами ефективного хеджування. 
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Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні. Всі фінансові 
зобов’язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за мінусом, у 
випадку кредиторської заборгованості, кредитів та позик отриманих, прямих витрат на 
операцію. 
 
Припинення визнання 
 
Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового активу або частини 
групи однорідних фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, коли: 
• спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 
• Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 
активу або бере на себе договірне зобов’язання щодо виплати третій стороні грошових потоків 
від фінансового активу в повному обсязі та без суттєвої затримки по «транзитній» угоді; та або 
(а) Компанія в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, або 
(б) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигід від володіння 
фінансовим активом, але передала контроль над активом. 
 
Якщо Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала транзитну 
угоду, вона оцінює чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом. Якщо Компанія не передає та не залишає за собою всіх ризиків та вигід від володіння 
переданим активом, і зберігає за собою контроль над переданим активом, то Компанія 
продовжує визнавати переданий актив у обсязі своєї подальшої участі. В такому разі, Компанія 
також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються 
на основі, що відображає права та обов’язки, збережені Компанією. Якщо подальша участь 
Компанії набуває форми гарантії за переданим активом, то частка подальшої участі Компанії є 
меншою з наступних сум: (i) первісна балансова вартість активу та (ii) максимальна сума 
компенсації, яку Компанія може бути вимушена сплатити. 
 
Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) 
тоді, коли воно погашене (анульоване), тобто коли визначене в договорі зобов’язання виконане, 
скасоване або термін його дії закінчився. 
 
Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого кредитора на значно 
змінених умовах, або умови існуючого зобов’язання в подальшому змінюються, відповідна 
заміна зобов’язання або зміна умов відображаються як припинення визнання первісного 
фінансового зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а різниця у балансовій вартості 
зобов’язань визнається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
 
Подальша оцінка фінансових акт ивів 
 
З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії: 
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти); 
• фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією 
накопиченого прибутку або збитку (боргові інструменти); 
• фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації 
накопиченого прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу); 
• фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
 
Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою собівартістю, у разі дотримання наступних 
умов: 
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• актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних грошових 
потоків; і 
• договірні умови активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 
 
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю після первісного визнання 
оцінюються за методом ефективного відсотка та перевіряються на предмет зменшення 
корисності. Прибутки або збитки від припинення визнання, модифікації або зменшення 
корисності визнаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. фінансові активи Компанії складались із 
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти). 
Фінансові активи Компанії представлено переважно грошовими коштами та їх еквівалентами, 
торгівельною та дебіторською заборгованістю із внутрішніх розрахунків. 
 
Подальша оцінка фінансових зобов'язань 
 
Для цілей наступної оцінки фінансові зобов’язання класифікуються на наступні дві категорії: 
• фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; 
• фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю. 
 
Фінансові зобов’язання, які оцінюют ься за аморт изованою варт іст ю: 
 
Дана категорія є найбільш значущою для Компанії. Після первісного визнання торгова та 
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки за такими фінансовими 
зобов’язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру 
нарахування амортизації з використанням методу ефективного відсотка. 
 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а 
також комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. 
Амортизація за ефективною ставкою відсотку включається до складу фінансових витрат. 
 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. фінансові зобов’язання Компанії включають, в 
основному, торгову та кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків. 
 
Зменшення корисност і фінансових акт ивів 
 
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів. Очікувані 
кредитні збитки – це різниця між усіма договірними грошовими потоками та грошовими 
потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою 
відсотка. При розрахунку резерву враховуються грошові потоки від реалізації утримуваної 
застави або іншого засобу покращення кредитної якості фінансового інструменту, що є 
невід’ємною частиною умов договору. 
 
Загалом очікувані кредитні збитки визнаються у дві стадії. Якщо станом на звітну дату 
кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту 
первісного визнання, то Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у 
розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. Якщо кредитний ризик за 
фінансовим інструментом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то 
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Компанія використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом 
очікуваного строку утримання фінансового інструмента незалежно від строків настання дефолту 
(очікувані кредитні збитки на весь строк). 
 
Компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо передбачені договором 
платежі прострочені більш ніж на 90 днів. Однак в певних випадках Компанія також може 
прийти до висновку, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня 
інформація вказує на те, що малоймовірно, що Компанія отримає, без урахування механізмів 
підвищення кредитної якості, утримуваних Компанією, всю суму залишкових виплат, 
передбачених договором. Фінансовий актив списується, якщо у Компанії немає обґрунтованих 
очікувань щодо відшкодування передбачених договором грошових потоків. 
 
Торгівельна дебіт орська заборгованіст ь 
 
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 
операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська 
заборгованість не містить значного компоненту фінансування, або якщо щодо неї Компанія 
застосувала практичний прийом згідно з МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
 
Для торговельної дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів та договірних 
активів, Компанія застосовує спрощений підхід до оцінки резерву очікуваних кредитних 
збитків. Відповідно до цього підходу, Компанія не відслідковує зміну в кредитних ризиках, 
натомість Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк існування фінансового 
активу на кожну звітну дату. Компанія використовує матрицю забезпечення, що враховує 
історичний досвід кредитних збитків Компанії, скоригований на прогнозну інформацію 
відносно окремих дебіторів та загальних економічних умов. Якщо платежі за договором 
прострочено менше, ніж на 30 днів, – Компанія визнає резерв у сумі 12-місячних очікуваних 
кредитних збитків. Якщо платежі за договором прострочено більше, ніж на 30 днів, – резерв 
визнається в сумі очікуваних кредитних збитків за весь термін корисного використання активу. 
 
Взаємозалік фінансових інст румент ів 
 
Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань проводиться, та відповідна чиста 
сума відображається у фінансовій звітності, якщо і тільки якщо: 
• існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей; та 
• Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити 
відповідне зобов’язання одночасно. 
 
Справедлива варт іст ь фінансових інст румент ів 
 
Під час оцінки справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує 
різноманітні методи та робить припущення на основі ринкових умов, що існують на звітну дату. 
Ринкові котирування або котирування дилерів для специфічних або подібних інструментів або 
дисконтована вартість майбутніх грошових потоків використовуються для фінансових активів. 
Номінальна вартість фінансових активів та зобов’язань зі строком погашення до одного року, за 
вирахуванням коригувань, вважається їх справедливою вартістю. 
 
Ієрархія справедливої вартості передбачає три рівні вхідних даних: 
• Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань на 
активних ринках. 
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• Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначену 
справедливу вартість, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та базуються прямо або 
опосередковано на ринкових даних. 
• Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив на 
визначення справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та відсутні у 
відкритому доступі. 
 
Компанія використовує методики оцінки, які відповідають наявним обставинам і для яких 
існують достатні дані для оцінки справедливої вартості, максимально використовуючи 
відповідні вхідні дані, які піддаються спостереженню, та мінімізуючи використання вхідних 
даних, які не підпадають спостереженню. 
 
Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 рр. справедлива вартість грошових коштів та їх 
еквівалентів, дебіторської та кредиторської заборгованості суттєво не відрізнялась від їх 
балансової вартості. 
 
3.8. Запаси 
 
Товарно-матеріальні запаси включають імпортовані автомобілі та запасні частини призначені 
для продажу, а також інші матеріали. 
 
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
 
Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної 
господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних з 
доведенням продукції до готовності та її реалізацією. 
 
Вибуття запасних частин та інших матеріалів Компанія оцінює за методом ФІФО – одиниці 
запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а одиниці, які 
залишаються в запасах на кінець періоду, є такими, що були придбані або вироблені останніми. 
 
Компанія оцінює продаж товарів (автомобілів) за методом ідентифікованої собівартості, 
відповідно до якого конкретні витрати ототожнюються з ідентифікованими одиницями запасів. 
 
3.9. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності включають в себе: грошові кошти на 
поточних рахунках в банках, грошові кошти в касі та короткострокові депозити зі строком 
погашення до трьох місяців. 
 
Для цілей складання звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти не 
включають банківські овердрафти. 
 
Грошові кошти та їхні еквіваленти на дату їхнього отримання оцінюють за справедливою 
вартістю. Вона зазвичай відповідає їхній номінальній вартості. Надалі їх оцінюють за 
амортизованою собівартістю за вирахуванням збитків від знецінення. 
 
3.10. Податок на додану вартість 
 
Зобов’язання з ПДВ під час продажу товарів та послуг Компанія визнає у момент отримання 
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товарів або послуг клієнтом або в момент надходження платежу від клієнта, залежно від того, 
яка подія відбулася раніше. 
 
Вхідний ПДВ обліковується таким чином: право на кредит із вхідного ПДВ під час придбання 
виникає у момент отримання податкової накладної, зареєстрованої у Єдиному реєстрі 
податкових накладних, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в 
момент отримання товарів або послуг, залежно від того, яка подія відбувається раніше. 
 
3.11. Податок на прибуток 
 
Пот очний подат ок 
 
Компанія є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
 
Сума поточного податку до сплати Компанія обчислює від прибутку до оподаткування, 
визначеного відповідно до податкового законодавства України із застосуванням податкової 
ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових зобов’язань за минулі 
роки. 
 
У цій фінансовій звітності податки нараховано відповідно до вимог законодавства, чинного або 
яке фактично набрало чинності станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток 
включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку 
чи збитку, якщо тільки вони не стосуються операцій відображених у цьому самому або іншому 
періоді в іншому сукупному доході або безпосередньо у складі капіталу. 
 
Відст рочений подат ок 
 
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на звітну дату 
за всіма тимчасовими різницями між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою 
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. Величина відстроченого податку 
визначається з урахуванням очікуваного способу реалізації активів або сплати зобов’язань із 
застосуванням діючих або оголошених на звітну дату податкових ставок. 
 
На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів 
і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього 
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого 
відстроченого податкового активу. Не визнані раніше відстрочені податкові активи 
переоцінюються Компанією на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли існує ймовірність 
одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати 
відстрочений податковий актив. 
 
Компанія проводить взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 
зобов’язань тільки в тому разі, якщо існує юридично закріплене право заліку поточних 
податкових активів в рахунок поточних податкових зобов’язань; та відстрочені податкові активи 
та відстрочені податкові зобов’язання відносяться до податку на прибуток, що нараховується до 
сплати/відшкодування одним податковим органом. 
 
3.12. Забезпечення 
 
Забезпечення визнаються, якщо: Компанія має існуюче зобов’язання (юридичне чи 
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конструктивне) внаслідок минулої події; та ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов’язання; та можна достовірно оцінити 
суму зобов’язання. Якщо Компанія планує одержати відшкодування деякої частини або всіх 
забезпечень, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, 
але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що 
відносяться до забезпечень, відображаються в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний 
дохід) за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, 
забезпечення дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це 
може бути застосовано, ризики, характерні для конкретного забезпечення. Якщо застосовується 
дисконтування, то збільшення забезпечення з плином часу визнається як витрати по 
фінансуванню. 
 
Гарант ійні забезпечення 
Компанія надає гарантії на проведення ремонту щодо усунення дефектів, які існували на момент 
продажу. Резерв по стандартній гарантії створюється на суму очікуваних гарантійних ремонтів 
для всіх автомобілів, які були продані за останні 3 роки. Компанія також визнає резерв на суму 
очікуваних гарантійних ремонтів для автомобілів за розширеною гарантією, яка діє строком на 4 
або 5 років. Припущення, які використовувались для розрахунку резерву по гарантіям, 
базувались на теперішньому та попередніх періодах продажів автомобілів на гарантійному 
обслуговуванні, минулому досвіді рівня витрат за такими гарантіями. Оцінка витрат, пов’язаних 
з гарантіями, переглядається щорічно. 
 
3.13. Умовнi зобов'язання та активи 
 
Умовні активи і зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності Компанії. Вони 
розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім тих випадків, коли ймовірність 
одержання/вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є незначною. 
 
3.14. Оренда 
 
Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду, залежить 
від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконання 
відповідного договору використання окремого активу або активів, а також передачі прав на 
використання активу. У момент укладення договору Компанія оцінює, чи є угода орендою або 
чи містить вона ознаки оренди. Іншими словами, Компанія визначає, чи передає договір право 
контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду часу в обмін на 
відшкодування. 
 
Компанія не визнає активу у формі права користування та зобов’язання з оренди у випадку: 
* короткострокової оренди; 
* оренди, у якій базовий актив має низьку вартість. 
 
Короткостроковою орендою Компанія визнає договори, строк оренди за якими не перевищує 12 
місяців. До обліку таких договорів Компанія не застосовує вимоги МСФЗ 16. 
 
Базовим активом з низькою вартістю Компанія вважає об’єкт оренди, вартість якого не 
перевищує 20 000 грн. Компанія визнає платежі за такими договорами як витрати у прибутку 
або збитку на прямолінійній основі. 
 
Компанія як орендар 
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На дату початку оренди Компанія визнає актив з права користування та орендне зобов’язання. 
 
Акт ив з права корист ування 
 
Компанія визнає активи з права користування з дати початку оренди (тобто з дати, коли цей 
актив став доступним до використання). Активи з права користування оцінюються за первісною 
вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, з 
коригуванням на переоцінку зобов’язань з оренди. Первісна вартість активів з права 
користування включає величину визнаних зобов’язань по оренді, понесені початкові прямі 
витрати і орендні платежі, вироблені на дату початку оренди або до такої дати, за вирахуванням 
отриманих стимулюючих платежів по оренді. Первісна вартість активу з права користування 
також включає оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і поверненні 
базового активу, відновленні ділянки, на якій він розташований, або відновленні базового 
активу до стану, який вимагається згідно з умовами оренди, за винятком випадків, коли такі 
витрати понесені для виробництва запасів. Обов’язок орендаря щодо таких витрат виникає або 
на дату початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду. 
 
Активи у формі права користування амортизуються лінійним методом протягом коротшого з 
наступних періодів: строк оренди або очікуваний строк корисного використання активів. 
Компанія визначила наступні строки корисного використання для активів з права користування: 
• актив з права користування офісне приміщення − від 3 до 10 років; 
• актив з права користування інше нерухоме майно − від 3 до 10 років. 
 
Якщо в кінці терміну оренди право власності на орендований актив переходить до Компанії або 
якщо первісна вартість активу відображає виконання опціону на його покупку, актив 
амортизується, протягом очікуваного строку корисного використання. Активи з права 
користування також підлягають перевірці на предмет знецінення. 
 
Зобов’язання з оренди 
 
На дату початку дії оренди, Компанія визнає зобов’язання з оренди в сумі теперішньої вартості 
майбутніх платежів з оренди протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані 
платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулюючих 
платежів по оренді до отримання та змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, 
і суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі 
також включають ціну виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що 
Компанія виконає цей опціон, і виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди 
відображає потенційне виконання Компанією опціону на припинення оренди. Змінні орендні 
платежі, що не залежать від індексу або ставки, визнаються як витрати (крім випадків, коли вони 
понесені для виробництва запасів) в тому періоді, в якому настає подія або умова, що 
призводить до здійснення таких платежів. 
 
При розрахунку теперішньої вартості майбутніх платежів з оренди, Компанія використовує 
середньозважену ставку додаткових запозичень дійсну на дату початку дії оренди, якщо в 
договорі оренди чітко не зазначена відсоткова ставка. Після первісного визнання, сума 
зобов’язань з оренди збільшується на суму амортизації відсотка та зменшується на суму 
орендних платежів. Крім того, Компанія проводить переоцінку балансової вартості зобов’язань з 
оренди в разі модифікації, зміни терміну оренди, зміни орендних платежів (наприклад, зміна 
майбутніх виплат, обумовлених зміною індексу або ставки, що використовуються для 
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визначення таких платежів) або зміни оцінки опціону на покупку базового активу. 
 
3.15. Акціонерний капітал 
 
Прості акції класифіковані як капітал. Додаткові витрати, безпосередньо пов’язані з емісією 
нових акцій, відображаються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням 
податків. 
  
3.16. Дивіденди 
 
Дивіденди визнаються у зобов’язаннях і вираховуються з капіталу в тому періоді, в якому вони 
оголошені. Інформація про будь-які дивіденди, оголошені після закінчення звітного періоду, але 
до ухвалення фінансової звітності до випуску, розкривається у примітці «Події після звітної 
дати». Згідно із українським законодавством базою для розподілу є нерозподілений прибуток. 
 
3.17. Дохід від договорів з клієнтами 
 
Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли Компанія задовольняє зобов’язання 
щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. Дохід від 
договорів з клієнтами визнається у сумі, що відображає компенсацію, на яку Компанія очікує 
мати право в обмін на готову продукцію або товари, надані клієнтам. Компанія визначає, чи 
існують в договорі інші обіцянки, які представляють собою окремі зобов’язання до виконання, 
на які необхідно розподілити частину ціни договору. При визначенні ціни Компанія бере до 
уваги вплив змінної компенсації, наявність істотного компонента фінансування, а також 
негрошову компенсацію та компенсацію, яка має бути сплачена клієнтові (при їх наявності). 
 
Змінна компенсація 
 
Якщо компенсація за договором включає в себе змінну компенсацію, Компанія оцінює суму 
компенсації, право на яку вона отримає в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві. 
Змінна компенсація оцінюється в момент укладення договору, і щодо її оцінки застосовується 
обмеження до тих пір, поки не буде найвищою мірою ймовірно, що коли невизначеність, 
пов’язана зі змінною компенсацією, буде в основному вирішена, та значного відновлення суми 
визнаного кумулятивного доходу від звичайної діяльності не відбудеться. Деякі договори 
продажу товарів надають покупцям право на повернення товарів протягом обумовленого 
періоду. Деяким дилерам Компанія також надає ретроспективні знижки за обсяг, якщо обсяг 
придбаних протягом періоду товарів перевищить граничне значення, встановлене в договорі. 
Права на повернення і знижки за обсяг призводять до виникнення змінного відшкодування. 
 
Право на повернення 
 
Договори із покупцями передбачають надання покупцям права на повернення товару. Для 
оцінки змінної компенсації Компанія використовує метод найімовірнішої суми компенсації. 
Компанія застосовує вимоги щодо обмеження оцінки для цілей визначення суми змінної 
компенсації, яку можна включити в ціну договору і визнати в якості доходу. Що стосується 
товарів, які, як очікується, будуть повернуті, визнається зобов’язання щодо відшкодування 
(тобто сума, яка не включається в ціну договору). Також визнається актив з права на повернення 
товарів покупцем (і проводиться відповідне коригування собівартості реалізованих товарів). 
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Зниж ки за обсяг т а інші види зниж ок, які міст ят ь змінну компенсацію 
 
Компанія застосовує метод найімовірнішої суми для оцінки змінної компенсації за договором. 
Потім Компанія застосовує вимоги щодо обмеження оцінки змінної компенсації для цілей 
визначення суми змінної компенсації, яку можна включити в ціну договору і визнати в якості 
доходу. Відносно очікуваних майбутніх знижок визнається зобов’язання з відшкодування (тобто 
сума, яка не включається в ціну договору). 
 
Гарант ійні зобов’язання 
 
Компанія зазвичай надає стандартні гарантії на проведення ремонту по усуненню дефектів 
проданих товарів, які існували на момент продажу. Такі гарантії типу «гарантія-відповідність», 
які гарантують покупцю, що автомобіль відповідає заявленим якісним характеристикам, 
враховуються як гарантійні забезпечення. Облікова політика щодо гарантійних забезпечень 
розглядається в розділі 3.12. Компанія також надає розширені гарантії, що передбачають 
технічне обслуговування автомобілів протягом певного періоду часу. Такі гарантії типу 
«гарантія-послуга» продаються або окремо, або в пакеті з продажем товарів.  
 
Продаж  авт омобілів 
 
Якщо договір на продаж автомобілів містить одне зобов’язання до виконання, то Компанія 
визнає дохід від продажу автомобілів в момент часу, коли контроль над автомобілем передано 
покупцю, зазвичай після відвантаження товарів або доставки покупцеві, залежно від умов 
договорів. Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації, або компенсації, 
яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торгівельної знижки чи знижки з обсягу, 
що надаються Компанією. Якщо договір містить кілька зобов’язань до виконання, Компанія 
розподіляє ціну операції на кожне зобов’язання до виконання пропорційно ціні відокремленого 
продажу відповідного товару чи послуги. 
 
Надання послуг 
 
Дохід від надання послуг визнається у тому звітному періоді, в якому такі послуги надано, і 
оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації, або компенсації, яка має бути 
отримана з урахуванням суми будь-якої торгівельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються 
Компанією. Дохід від надання послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності конкретної 
операції, що оцінюється пропорційно частці фактично наданих послуг у загальному обсязі 
послуг, які повинні бути надані за договором. 
 
Залишки по договору 
 
Договірний акт ив 
 
Договірний актив – це право суб’єкта господарювання на компенсацію за товари та послуги, 
надані клієнту. Якщо Компанія здійснює передачу готової продукції та товарів клієнту до того, 
як клієнт сплатить компенсацію або до того, як настане дата сплати такої компенсації, Компанія 
відображає договір в обліку як договірний актив, за винятком будь-яких сум, відображених як 
дебіторська заборгованість. Договірні активи підлягають оцінці на предмет знецінення. 
Компанія визнає договірний актив під час надання послуг до моменту узгодження обсягу та 
вартості послуг. 
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Дебіт орська заборгованіст ь 
 
Дебіторська заборгованість – це право Компанії на компенсацію, яке є безумовним (тобто щоб 
настала дата сплати такої компенсації, необхідний лише плин часу). 
 
Договірне зобов’язання 
 
Договірне зобов’язання – це зобов’язання Компанії передати товари або послуги клієнту, за які 
Компанія отримала компенсацію (або настав час сплати такої суми) від клієнта. Контрактні 
зобов’язання визнаються у складі доходів, коли Компанія виконує відповідне зобов’язання за 
договором (тобто передає контроль над відповідними товарами або послугами покупцеві). 
 
Акт иви щодо права на повернення т оварів покупцем 
 
Актив щодо права на повернення товарів покупцем визнається щодо права на отримання 
товарів, які, як очікується, будуть повернуті покупцями. Даний актив спочатку оцінюється на 
основі колишньої балансової вартості товару за вирахуванням будь-яких очікуваних витрат, 
пов’язаних з отриманням такого товару, і потенційного зменшення його вартості. Компанія 
коригує оцінку активу в результаті зміни очікуваного рівня повернення товарів, а також 
будь-якого додаткового зменшення вартості товарів, що повертаються. 
 
Зобов’язання щодо відшкодування 
 
Зобов’язання щодо відшкодування визнається в зв’язку з обов’язком повернути все або частину 
відшкодування, отриманого (або підлягає отриманню) від покупця. Зобов’язання Компанії щодо 
відшкодування обумовлені правом покупців на повернення товарів і знижками за обсяг. Дане 
зобов’язання оцінюється в сумі, яку Компанія, як очікується, зрештою повинна буде повернути 
покупцеві. Компанія коригує оцінку зобов’язання щодо відшкодування (і відповідну зміну ціни 
договору) в кінці кожного звітного періоду. 
 
3.18. Фінансові доходи 
 
До фінансових доходів відносяться процентні доходи, нараховані на залишки грошових коштів 
на депозитних, розрахункових та інших рахунках, відкритих у банківських установах, а також 
процентні доходи при дисконтуванні фінансових зобов’язань/активів. 
 
Процент ні доходи 
 
Доходи визнаються при нарахуванні процентів з використанням номінальних процентних 
ставок, що приблизно дорівнюють ринковим ставкам. Процентні доходи відображаються у 
складі фінансових доходів звіту про фінансовий стан (звіту про сукупний дохід). 
 
3.19. Витрати 
 
Витрати визнаються витратами періоду одночасно із визнанням доходу, для отримання якого їх 
здійснено. Витрати, які неможливо прямо пов’язати із доходами певного періоду, 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх здійснено. 
 
3.20. Зменшення корисності нефінансових активів 
 
На кінець кожного звітного періоду Компанія встановлює наявність ознак зменшення 
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корисності нефінансових активів. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати 
щорічне тестування активу на предмет зменшення корисності, Компанія здійснює оцінку 
відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу − це найбільша з таких 
величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за 
вирахуванням витрат на продаж, і цінності від використання активу. Відшкодовувана вартість 
визначається для окремого активу, крім випадків, коли актив не генерує надходження коштів, 
які здебільшого є незалежними від надходжень генерованих іншими активами Компанії. Якщо 
балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, актив вважається таким, 
корисність якого зменшилась, і списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від 
використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, 
властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж 
використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними 
коефіцієнтами, котируваннями акцій для компаній, чиї акції вільно обертаються на відкритому 
ринку цінних паперів, чи іншими наявними показниками справедливої вартості. 
 
Розрахунок зменшення корисності Компанії ґрунтується на детальних кошторисах та 
прогнозних розрахунках, які складаються для підрозділу Компанії, що генерує грошові потоки 
на рівні Компанії. Кошториси та прогнозні розрахунки, як правило, охоплюють період у п’ять 
років. Для більш тривалих періодів розраховується довгостроковий темп зростання, який 
застосовується для прогнозування майбутніх грошових потоків після п’ятого року. 
 
Збитки від зменшення корисності, включаючи збитки від зменшення корисності запасів, 
визнаються у звіті про сукупний дохід у складі тих категорій витрат, які відповідають функції 
активу, корисність якого зменшилася. 
На кінець кожного звітного періоду для усіх активів визначається, чи є ознаки того, що раніше 
визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. При 
наявності таких ознак Компанія розраховує суму очікуваного відшкодування активу або 
одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від зменшення корисності 
сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна у припущеннях, які 
використовувалися для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання 
збитку від зменшення корисності. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартість 
активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати 
балансової вартості, за вирахуванням амортизації, за якою цей актив визнавався б у випадку, 
якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від зменшення корисності. Таке сторнування 
визнається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
 
3.21. Виплати працівникам 
 
Компанія сплачує передбачений законодавством єдиний соціальний внесок до Пенсійного 
фонду України (ПФУ) на користь своїх працівників. Внески розраховуються як процент від 
поточної валової суми заробітної плати та відносяться на витрати у міру їх нарахування. 
Витрати на заробітну плату, єдиний соціальний внесок до ПФУ, оплачувані річні відпустки, 
лікарняні та премії нараховуються в тому році, в якому відповідні послуги надавались 
працівниками Компанії. 
 
3.22. Змін облікової політики та виправлення помилок 
 
З міркувань практичності складання звітності та узгодження з підходами Групи Компанія 
змінила презентацію звіту про рух грошових коштів зі звіту за прямим на звіт за непрямии 
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методом. Порівняльна інформація про рух грошових коштів за 2020 рік включена до нової 
форми звіту відповідно. 
 
Починаючи зі звіту за 2021 рік Компанія здійснила рекласифікацію окремих статей поточних 
забезпечень відповідно до суті операції: 
- зобов'язання з виплати знижок та бонусів відображені у складі торговельної кредиторської 
заборгованост (Примітки 17 та 18); 
- договірні зобов'язання з надання розширених гарантій та передплачених сервісних контрактів 
відображені як відстрочені доходи у складі іншої кредиторської заборгованості (Примітки 17 та 
18); 
- нараховані зобов'язання з оплати відпусток та виплати премій персоналу Компанії відображені 
у складі іншої кредиторської заборгованості (Примітка 17). 
 
4. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

Застосування облікової політики Компанії вимагає від керівництва використання професійних 
суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, інформація 
про які не є такою очевидною у інших джерелах. Оцінки та пов’язані з ними припущення 
базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються 
доцільними у цих обставинах. 
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів 
облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо 
результат перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, 
якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди. 
Найбільш суттєві облікові оцінки на звітну дату включають: 
 

1) Дохід від реалізації т а оцінка т орговельної кредит орської заборгованіст ь з виплат и 
зниж ок т а бонусів покупцям за обсяг реалізації (Приміт ки 17 т а 20) 
Очікувані знижки за обсяг, що надаються Компанією, аналізуються по кожному окремому 
покупцю. Визначення того, чи є ймовірним надання покупцеві знижки за обсяг, буде залежати 
від обсягу покупок за поточний період. Компанія застосувала метод найімовірнішої суми для 
оцінки змінного відшкодування очікуваних знижок за обсяг. Для визначення очікуваного 
відсотка знижок і очікуваної суми змінної компенсації Компанія використовує дані поточного 
року щодо покупок і надання покупцям знижок. Будь-які значні зміни, що виникають на 
практиці, в порівнянні з історичними даними про покупки і надання покупцям знижок будуть 
впливати на очікуваний відсоток знижок, розрахований Компанією. Компанія повторно аналізує 
оцінку очікуваних повернень і знижок за обсяг щоквартально і відповідним чином коригує 
зобов’язання щодо повернення коштів. Попередні оцінки очікуваних повернень товарів і знижок 
за обсяг чутливі до змін в обставинах, і минулий досвід Компанії щодо повернень і надання 
знижок може не бути показовим для фактичних повернень товарів покупцями і надання знижок 
в майбутньому. 
 

2) Гарант ійні забезпечення (Приміт ка 19) 
Компанія надає гарантії на проведення ремонту щодо усунення дефектів, які існували на момент 
продажу. Припущення, які використовуються для розрахунку резерву по гарантіям, базуються 
на теперішньому та попередніх періодах продажу автомобілів на гарантійному обслуговуванні, 
минулому досвіді рівня витрат за такими гарантіями. Оцінка витрат, пов'язаних з гарантіями, 
переглядається щорічно. 
Розширена iнформацiя по примiтках до фiнансвоої звiтностi та Звiт про управлiння наведено за 
посиланням - https://m.renault.ua/frontend/web/renault-ua-financial-report-2021.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 «Аудиторська фірма «Мазар 

Україна» 
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) 

38516608 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04080, м. Київ, вул. Кирилiвська 
15А 

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

4555 

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

номер: 27-кя, дата: 24.12.2019 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

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 № 02REN-081121 від 08.11.2021 р. 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.07.2022, дата 

закінчення: 31.08.2022 
12 Дата аудиторського звіту 31.08.2022 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
1 030 800,00 

14 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 
Думка iз застереженням 
 
Ми провели аудит фінансової звітності АТ «Рено Україна» («Компанія»), що складається зі 
звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у 
власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, 
та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ). 
 
Основа для думки iз застереженням 
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Компанія застосовує практику щодо оцінки імпортованих товарів, використовуючи валютний 
курс, який діяв на дату митного декларування товарів, замість дати, на яку Компанія отримує 
контроль над цими товарами, коли вони ще знаходяться у транзиті (закордоном). Зазначена 
практика призводить до викривлення собівартості імпортованих запасів. Компанія провела 
коригування балансової вартості товарів станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, але 
не відкорегувала собівартість реалізованих товарів та прибутки/збитки від курсових різниць, 
які відносяться до товарів, реалізованих протягом років, які закінчилися 31 грудня 2021 та 31 
грудня 2020. На наш погляд, вказана облікова політика є відхиленням від вимог МСБО 21 
«Вплив змін валютних курсів», який вимагає відображення операцій з використанням 
валютного курсу на дату здійснення операції. Вплив данного відхилення на собівартість 
реалізованих товарів та прибутки/збитки від курсoвих різниць за роки, що закінчилися 31 
грудня 2021 та 31 грудня 2020, не були визначені. 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії 
згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та ми виконали інші етичні обов’язки відповідно з вимог 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з застереженням. 
 
Пояснювальний параграф – принцип безперервної діяльності 
 
Ми звертаємо Вашу увагу на примітку 32 «Події після звітної дати» до фінансової звітності. 
Діяльність і операції Компанії, так само як і діяльність інших організацій в Україні, 
перебувають і будуть перебувати найближчим часом під впливом війни із Росією, що 
розпочалась 24 лютого 2022 року. Компанія розкрила свої міркування стосовно доцільності 
застосування принципу подальшого безперервного функціонування у примітці 2 цієї 
фінансової звітності. Наша думка не була модифікована з цього приводу. 
 
Ключовi питання аудиту 
 
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
 
Ризик шахрайст ва щодо доходу від реалізації продукції (т оварів, робіт , послуг) 
 
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є одним з ключових елементів 
фінансової звітності Компанії та може використовуватися для оцінки ефективності 
управлінського персоналу. 
 
Існує ризик того, що дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) може бути 
завищений у зв’язку із шахрайством в результаті тиску управлінського персоналу щодо 
досягнення певних цільових показників. В такому випадку дохід може визнаватися до 
моменту переходу контролю або можуть мати місце фіктивні операції. Також доходи можуть 
бути навмисно завищені шляхом маніпулювання знижками, наданим клієнтам. 
 
Інформацію про облікову політику щодо визнання доходів розкрито у примітці 3 до 
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фінансової звітності.  
 
Як відповідне ключове пит ання було розглянут о під час нашого аудит у 
 
Ми оцінили облікову політику Компанії стосовно визнання доходу на предмет її відповідності 
вимогам МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», включаючи критерії визнання доходу та 
програми стимулювання збуту. 
 
Ми зробили вибірку та отримали підтвердження від контрагентів Компанії щодо оборотів та 
балансів дебіторської заборгованості на звітну дату. 
 
Ми протестували вибірку операцій по визнанню доходу і перевірили, що вони були визнані у 
належному періоді. 
 
Ми виконали аналітичні процедури щодо визнання доходів, а саме помісячний аналіз 
транзакцій з продажу з метою виявлення неочікуваних відхилень (в розрізі товарів та послуг), 
а також порівняння результатів поточної діяльності з показниками за минулий період. 
 
Наші процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо достовірності та коректності 
визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  
 
Забезпечення гарант ійних зобов’язань 
 
Забезпечення гарантійних зобов’язань є значущими для фінансової звітності. Крім того, оцінка 
забезпечень гарантійних зобов’язань вимагає суттєвих суджень. Тому це питання було одним 
із найсуттєвіших під час проведення аудиту. 
 
Інформацію про облікову політику щодо забезпечень гарантійних зобов’язань розкрито у 
примітці 3 до фінансової звітності. 
  
Як відповідне ключове пит ання було розглянут о під час нашого аудит у 
 
Наші процедури стосовно оцінки розрахунку забезпечння гарантійних зобов’язань включали 
наступні: 
 
Ми оцінили облікову політику Компанії стосовно оцінки забезпечень гарантійних зобов’язань 
на предмет відповідності МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 
 
Ми проаналізували розрахунок забезпечень гарантійних зобов’язань та оцінили ключові 
припущення, використані при аналізі забезпечень гарантійних зобов’язань, та методологію 
для їх визначення. 
 
Ми порівняли суми забезпечень гарантійних зобов’язань з показниками минулих періодів та 
фактично понесеними витратами. 
 
В результаті проведених процедур ми не виявили суттєвих зауважень стосовно розрахунку 
забезпечень гарантійних зобов’язань. 
 
Інша інформація 
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Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається зі Звіту про управління за 2021 рік, підготовленого відповідно до статті 11 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Інша інформація не є 
фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 
 
Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
 
У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність 
між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими 
під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 
цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, 
які потрібно було б включити до звіту. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Компанії. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. 
 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
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ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю; 
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 
і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 
подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 
її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 
 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені 
нами під час аудиту.  
 
Звіт щодо інших законодавчих та нормативних вимог  
 
Призначення аудит ора т а загальна т риваліст ь продовж ення повноваж ень 
 
Ми вперше були призначені аудиторами фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 
31 грудня 2020 року. 
   
Загальний період безперервного виконання наших повноважень із проведення обов’язкового 
аудиту Компанії відповідно складає два роки.  
 
Щодо узгодж ення звіт у незалеж ного аудит ора з додат ковим звіт ом для Ревізора 
 
Наш звіт незалежного аудитора відповідає нашому додатковому звіту для Ревізора Компанії.  
 
Надання неаудит орських послуг 
 
Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали 
неаудиторських послуг, які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність». 
 
Партнером завдання аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 



 

Confidential C 

Копистянська Євгенія Юріївна.  
 
ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності – 4555)  
 
Україна, м. Київ 04080, вул. Кирилівська 15а 
31 серпня 2022 року 
 
 

 
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 Данiель Фiлiп 
 
 

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 
26.07.2021 27.07.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


