
 

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

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

Дата 

Річна інформація емітента цінних паперів 

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "АIСЕ Україна" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

1.4. Місцезнаходження емітента 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 21691356 

01601  м. Київ д/н м. Київ вул. Воровського, 24, корпус 1, 3-й поверх 

Приватне акціонерне товариство 

Голова правлiння Гутварьова Наталiя Вiкторiвна 

27.04.2012 МП 

Титульний аркуш 

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

1. Загальні відомості 

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (044) 230-02-40 (044) 230-02-40 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.3. Повідомлення 
розміщено на сторінці 

www.autoplan.com.ua 27.04.2012 
Дата (адреса сторінки в мережі Інтернет) 

27.04.2012 
Дата 

за 2011 рік 

2.2. Річна інформація опублікована у №79 Бюлетень цiннi папери України 28.04.2012 
Дата номер та найменування офіційного друкованого видання 

1.6. Електронна поштова адреса емітента gutvareva@autoplan.com.ua 



 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

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

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:  
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод 
емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод 

1. Основні відомості про емітента: 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 
в) банки, що обслуговують емітента; X 
г) основні види діяльності; X 
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; 
е) інформація про рейтингове агентство; 
є) інформація про органи управління емітента. 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 
7. Інформація про дивіденди. X 
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента; X 
б) інформація про облігації емітента; 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. 
10. Опис бізнесу. X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 
в) інформація про зобов'язання емітента. X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів. 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 
14. Інформація про стан корпоративного управління. X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
    облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, 
    які відбулися протягом звітного періоду; 
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів 
    до складу іпотечного покриття; 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів 
    на кінець звітного періоду; 
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами 
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 
20. Основні відомості про ФОН. 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 
24. Правила ФОН. 
25. Річна фінансова звітність. X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X 
27. Аудиторський висновок. X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності). 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) . 

г) інформація про похідні цінні папери 

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



 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами 
рейтингова агенства. 
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не 
завповнюється. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не 
реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних 
паперiв  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних 
акцiй не вiдбувалося. 
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй 
формi. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний 
перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. 
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" 
- за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Вiдбулися змiни в персональному складi: Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 06.04.2012 р. (протокол №68 вiд 06.04.2012 р.) вiдбулися наступнi змiни в складi посадових 
осiб-припинення повноважень Голови Правлiння та обрання на посаду Голови Правлiння, припинення 
повноважень члена Наглядової Ради та обрання члена Наглядової Ради, обрання члена Ревiзiйної 
комiсiї. 
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Правлiння 
Густаво Хорхе Берхеса Пранцеттi (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано) у зв_язку iз 
обранням на iншу посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Перебував на посадi Голови виконавчого органу з 
04.12.2009 року.  
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення щодо призначення на посаду Голови Правлiння 
Гутварьової Наталiї Вiкторiвни (дозвiл на публiкацiю паспортних даних не отримано). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Строк призначення на посаду-до переобрання. Посади, якi обiймала особа: 20.07.1992 _ 
31.03.1998 _ головний бухгалтер ТОВ "Печерська алея", 01.04.1998 _ головний бухгалтер ЗАТ "АIСЕ 
Україна", 01.07.2002 _ фiнансовий директор ЗАТ "АIСЕ Україна", з 01.09.2004 _ генеральний 
директор ЗАТ "АIСЕ Україна", з 01.04.2010 р. - Голова Правлiння ТОВ "АВТО ПРОСТО", 01.04.2011 _ 
заступник голови правлiння ЗАТ "АIСЕ УкраїнаH (за сумiсництвом).  
Змiни в складi протягом звiтного року вiдбулися 01.11.2011 року. На посаду головного бухгалета 
призначена Черняєва Наталiя Юрiївна, 1975 р.н., освiта вища, попередня посада-ТОВ "АВТО ПРОСТО" , 
бухгалтер. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
керiвної роботи 3. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 



 
3. Основні відомості про емітента 

3.1.1.Повне найменування Приватне акціонерне товариство "АІСЕ Україна" 

3.1.4. Область, район м. Київ д/н 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "АІСЕ Україна" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3.1.5. Поштовий індекс 01601 

3.1.6. Населений пункт м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Воровського, 24, корпус 1, 3-й поверх 



 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №624593 

3.2.2. Дата державної реєстрації 06.03.1998 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      5052200.00 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      5052200.00 



 

3.3.2. МФО банку 300379 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

ПАТ "КІБ "Креді Агріколь" 

3.3.5. МФО банку 300379 

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

ПАТ "КІБ "Креді Агріколь" 

3.3.3. Поточний рахунок 2600 2 000 335 

3.3.6. Поточний рахунок 26003000335010 



 

3.4. Основні види діяльності 

50.10.3 ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОПТОВОЇ І РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АВТОМОБІЛЯМИ 



 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -  8 
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
(осiб)- 11 
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осiб)- 11 
фонд оплати працi (грн.)  21 740 661,00грн . 
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 
попереднього року. збiльшення на  3 747 697,00грн 
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента згiдно чинного законодавства.  



 
6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб 

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

д/н 

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

Густаво Хорхе Берхес Пранцетті 

6.1.1. Посада Голова Правління 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1967 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

ПрАТ "АІСЕ Україна", президент 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 64 від 
25.10.2010 р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. 
Повноваження та обов'язків посадової особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом 3752856,93 грн. У посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. перелік попередніх посад з 15.06.2006 - 
Віце-президент з комерційних питань ЗАТ "АІСЕ Україна",  04.12.2009 - Президент ЗАТ "АІСЕ Україна". 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи 10 років.  
Відбулися зміни в персональному складі: Згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 06.04.2012 р. 
(протокол №68 від 06.04.2012 р.) відбулися наступні зміни в складі посадових осіб-припинення повноважень 
Голови Правління та обрання на посаду Голови Правління, припинення повноважень члена Наглядової Ради та 
обрання члена Наглядової Ради, обрання члена Ревізійної комісії. 
Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо припинення повноважень Голови Правління Густаво 
Хорхе Берхеса Пранцетті (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано) у зв’язку із обранням на іншу 
посаду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства. Перебував на посаді Голови виконавчого органу з 04.12.2009 року.  
Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо призначення на посаду Голови Правління Гутварьової 
Наталії Вікторівни (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Строк призначення на посаду-до 
переобрання. Посади, які обіймала особа: 20.07.1992 – 31.03.1998 – головний бухгалтер ТОВ «Печерська алея», 
01.04.1998 – головний бухгалтер ЗАТ «АІСЕ Україна», 01.07.2002 – фінансовий директор ЗАТ «АІСЕ Україна», з 
01.09.2004 – генеральний директор ЗАТ «АІСЕ Україна», з 01.04.2010 р. - Голова Правління ТОВ «АВТО 
ПРОСТО», 01.04.2011 – заступник голови правління ЗАТ «АІСЕ Україна» (за сумісництвом). 



 

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

д/н 

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

Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес 

6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1946 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

ЗАТ "АІСЕ Україна", президент 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 59 від 
17.11.2009 р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. 
Повноваження та обов'язків посадової особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом 1756203,79 грн. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Попередня посада яку обіймала посадова особа ЗАТ "АІСЕ 
Україна", президент. Стаж керівної роботи 10 роки. Зміни в персональному складі посадової особи не було. 

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

д/н 

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

Хорхе Енріке Берарді 

6.1.1. Посада Член Наглядової Ради 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1937 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

ПрАТ "АІСЕ Україна", голова Наглядової Ради 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 54 від 
12.11.2008 р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. 
Повноваження та обов'язків посадової особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом 1765192,49 грн.  У посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Попередня посада яку обіймала посадова особа ПрАТ "АІСЕ Україна", голова Наглядової 
Ради. Стаж керівної роботи 10 роки. 
Відбулися зміни в персональному складі : Загальними зборами акціонерів від 06.04.2012 р. (протокол №68 від 
06.04.2012 р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової Ради Хорхе Енріке Берарді 
(дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано) у зв’язку із обранням на іншу посаду. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. 
Перебував в складі Наглядової Ради Товариства з 01.01.2009 року.  
Загальними зборами акціонерів від 06.04.2012 р. (протокол №68 від 06.04.2012 р.) прийнято рішення щодо 
призначення до складу Наглядової Ради Густаво Хорхе Берхеса Пранцетті (дозвіл на публікацію паспортних 
даних не отримано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства. Строк призначення на посаду-до переобрання. Посади, які обіймала особа: з 
15.06.2006 – Віце-президент з комерційних питань ЗАТ «АІСЕ Україна», 04.12.2009 – Президент ЗАТ «АІСЕ 
Україна», 01.04.2011 – Голова Правління ЗАТ «АІСЕ Україна». 



 

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

д/н 

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

Сусана Ельба Альварез 

6.1.1. Посада Член Наглядової Ради 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1959 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

д/н 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 64 від 
25.10.2010 р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. 
Повноваження та обов'язків посадової особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом 1765192,49 грн. Зміни в 
персональному складі щодо кожної з посадових осіб - змін в складі протягом звітного року не було. У посадової 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних та попередні посади які обіймала. Стаж керівної роботи 5 роки. 

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

д/н 

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

Хороша Тетяна Михайлівна 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1956 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

ЗАТ "АІСЕ Україна", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням голови Виконавчого органу. У посадової особи 
емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової 
особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній 
формі, наданій такій особі емітентом 1173,33 грн. Зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб - 
зміни в складі протягом звітного року відбулися 01.11.2011 року. На посаду головного бухгалета призначена 
Черняєва Наталія Юріївна, 1975 р.н., освіта вища, попередня посада-ТОВ "АВТО ПРОСТО" , бухгалтер. У 
посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 3. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 



 

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

д/н 

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

Мартін Марсело де лас Каррерас Еррера 

6.1.1. Посада Член Правління (Заступник Голови Правління) 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1961 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

ПрАТ "АІСЕ Україна", віце-президент 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 64 від 
25.10.2010 р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. 
Повноваження та обов'язків посадової особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом 6448801,83 грн. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи 6 років та перелік попередніх посад ЗАТ 
"АІСЕ Україна"-Віце-президент з юридичних питань, ЗАТ "АІСЕ Україна"-Віце-президент  
Відбулися зміни в персональному складі: Загальними зборами акціонерів від 06.04.2012 р. (протокол №68 від 
06.04.2012 р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень Голови Правління Густаво Хорхе Берхеса 
Пранцетті (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано) у зв’язку із обранням на іншу посаду. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства. Перебував на посаді Голови виконавчого органу з 04.12.2009 року. Загальними зборами акціонерів 
від 06.04.2012 р. (протокол №68 від 06.04.2012 р.) прийнято рішення щодо призначення на посаду Заступника 
Голови Правління Бранець Сніжани Василівни (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства. Строк призначення на посаду-до переобрання. Посади, які обіймала особа: з 01.04.1998 – керівник 
відділу роботи з клієнтами ЗАТ «АІСЕ Україна», з 02.01.2002 – радник президента ЗАТ «АІСЕ Україна», з 
01.06.2002 – виконавчий директор Дирекції по співробітництву з фінансовими установами ЗАТ «АІСЕ Україна», 
01.10.2008 р.-Голова Правління ЗАТ «АІСЕ Фінанс» (за сумісництвом), 07.07.2010-заступник Голови Правління 
ТОВ «АВТО ПРОСТО» 

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

д/н 

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

Гутварьова Наталія Вікторівна 

6.1.1. Посада Член Правління (Заступник Голови Правління) 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.4. Рік народження 1964 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14 

6.1.7. Найменування підприємства  та 
попередня  посада,  яку займав 

ПрАТ "АІСЕ Україна", генеральний директор 

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 64 від 
25.10.2010 р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. 
Повноваження та обов'язків посадової особи згідно з викладеним в Статуті Товариства.  Розмір виплаченої 
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом 1184,39 рн. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Перелік попередніх посад 20.07.1992 - 31.03.1998 - головний бухгалтер ТОВ 
"Печерська алея", 01.04.1998 - головний бухгалтер ЗАТ "АІСЕ Україна", 01.07.2002 - фінансовий директор ЗАТ 
"АІСЕ Україна", з 01.09.2004 - генеральний директор ЗАТ "АІСЕ Україна", з 01.04.2010 р. -  Голова Правління 



 

ТОВ "АВТО ПРОСТО".  
Відбувалися зміни в персональному складі: Загальними зборами акціонерів від 06.04.2012 р. (протокол №68 від 
06.04.2012 р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень Заступника Голови Правління Гутварьової 
Наталії Вікторівни (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано) у зв’язку із обранням на іншу посаду. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства. Перебувала на посаді Заступника Голови Правління з 01.04.2011 року. 
Загальними зборами акціонерів від 06.04.2012 р. (протокол №68 від 06.04.2012 р.) прийнято рішення щодо 
призначення на посаду заступника Голови Правління Дерій Святослава Петровича (дозвіл на публікацію 
паспортних даних не отримано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства. Строк призначення на посаду-до переобрання. Посади, які обіймала 
особа: з 04.10.1999 – водій ЗАТ «АІСЕ Україна», з 09.03.2000 – менеджер асигнаційного відділу ЗАТ «АІСЕ 
Україна», з 02.01.2002 – керівник адміністративно-господарського відділу ЗАТ «АІСЕ Україна», 01.04.2010 р. 
керівник адміністративно-господарського відділу ТОВ «АВТО ПРОСТО». 



 
8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 

Кворум зборів 100.000000000000 

Опис 1. Про встановлення розмiру заробiтної плати члену Виконавчого органу. 
2. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру винагороди членам наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання таких  договорiв. 
3. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановлення розмiру винагороди членам ревiзiйної комiсiї,обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання таких  договорiв. 

ВИРIШИЛИ:  
1.Встановити Члену Виконавчого органу Заступнику Голови Правлiння - Мартiн Марсело де лас 
Каррерас Еррера заробiтну плату згiдно з викладеною в Протоколi  вiдомiстю.   
2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства i 
призначити Голову Правлiння Товариства уповноваженою особою на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства. 
3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства i 
призначити Голову Правлiння Товариства уповноваженою особою на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного Акцiонери, Наглядова рада, 
виконавчий орган 
особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв Голова Наглядової Ради 

Дата проведення 21.03.2011 

Чергові Позачергові 

X 

Вид загальних зборів 

Кворум зборів 100.000000000000 

Опис 1. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 
2. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 
3. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк. 
4. Затвердження звiту Наглядової Ради за 2010 рiк. 
5. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства за 2010 рiк. 
ВИРIШЕНО: 
1.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства  за 2010 рiк. 
2. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї  за 2010 рiк. 
3. Затвердити порядок та строки розподiлу прибуткiв згiдно з Вiдомiстю нарахування дивiдендiв. 
4. Затвердити звiт  Наглядової ради за 2010 рiк. 
5. Затвердити звiт  виконавчого органу за 2010 рiк. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Акцiонери, члени Наглядової 
Ради, виконавчий орган 

Дата проведення 30.04.2011 

Чергові Позачергові 

X 

Вид загальних зборів 

Кворум зборів 100.000000000000 

Опис 1. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. 
2. Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства. 
3. Про продовження строку виплати дивiдендiв за 2010 рiк акцiонеру- компанiї Еммiнгтон Б.В..   
4. Про розгляд заяви п. Густаво Хорхе Берхес Пранцеттi щодо складання ним повноважень Голови 
Правлiння. 
5. Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння. 
ВИРIШЕНО: 1.Вiдкласти розгляд питання щодо внесення змiн до Статуту Товариства до набрання 
чинностi Законом № 3462 та набрання чинностi Лiцензiйними умовами щодо здiйснення дiяльностi з 
адмiнiстрування фiнансвоих активiв для придбання товарiв в групах. 
3. Затвердити поданi на розгляд внутрiшнi документи Товариства. 

Дата проведення 30.11.2011 

Чергові Позачергові 

X 



 3. Продовжити строк виплати дивiдендiв акцiонеру-компанiї Еммiнгтон Б.В. до 31.12.2012 року 
4. Задовiльнити заяву Густаво Хорхе Берхес Пранцеттi про складення ним повноважень Голови 
правлiння з 17 лютого 2012 року. 
5. Призначити тимчасово виконуючою обовязки  (т.в.о.) Голови Правлiння Гутварьову Наталiю 
Вiкторiвну з 17.02.2012 р..   

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Голова Наглядової Ради 



 

9. Інформація про дивіденди 

Сума нарахованих 
дивідендів,грн 

   11072773.76000 

Опис на загальних зборах акцiонерiв вiд 30.04.2011р. було проголосовано рiшення про Затвердження 
порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк зафiксоване в Протоколi ПРОТОКОЛ №66 вiд 
30.04.2011 р. дата складання перелiку осiб 30.04.2011р. розмiр дивiдендiв - 25 522 170,50 що складає 
505.16607грн на 1-ну просту iменну акцiю. Строк виплати дивiдендiв до 31.12.2011р. 

За простими акціями 

          0.00000    25522170.50000           0.00000 

За привілейованими 
акціями 

За простими акціями За привілейованими 
акціями 

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував 
звітному 

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн 

        219.17185           0.00000         505.16607           0.00000 

Сума виплачених дивідендів, 
грн 

          0.00000           0.00000    25522170.50000           0.00000 

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на 
отримання дивідендів 

06.04.2012 д/н 28.03.2010 д/н 

Дата виплати дивідендів 31.12.2012 д/н 31.12.2011 д/н 



 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

"Аудиторська фірма "Капітал Плюс" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30371406 

Місцезнаходження 04080 м. Київ д/н м.Київ вул. Фрунзе, 14/18, офіс 49 

Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид  діяльності 

А № 003980 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або  інший документ 

Аудиторська Палата України 

Вид діяльності Аудиторськи послуги 

Опис Аудиторськи послуги 

(044) 502-67-18 Факс 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

27.10.1999 

Міжміський код та телефон (044) 502-67-18 

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

Страхова компанія "УНІКА" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20033533 

Місцезнаходження 01103 м. Київ д/н м. Київ вул. Кіквідзе, 14-В 

Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид  діяльності 

АВ №520694 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або  інший документ 

Державна Комісія з Регулювання ринків Фінансових Послуг України 

Вид діяльності Страхова діяльність 

Опис Страхування відповідальності перед третіми особами,  Страхування 
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 
Страхування наземного транспорту (крім залізничного). Ліцензії АВ № 
520694; АВ № 520675, АВ №520674 від 15.03.2010р. 

(044) 238-63-12 Факс 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

15.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 230-99-30 

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

"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 м. Київ д/н м.Київ вул..Тропініна, буд.7-г 

Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид  діяльності 

АВ № 498004 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або  інший документ 

ДКЦПФР 

Вид діяльності Депозитарна діяльность 

Опис Послуги по обслуговуванню цінних паперів 

(044)585-42-40 Факс 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)585-42-40 



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

"Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357443 

Місцезнаходження 01034 м. Київ д/н м.Київ вул..Володимирська, буд.23-а 

Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид  діяльності 

АВ № 520529 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або  інший документ 

ДКЦПФР 

Вид діяльності Депозитарна діяльность зберігача цінних паперів 

Опис Відриття рахунків акціонерів, виконання розпоряжень ємітента 

(044) 490-14-04 Факс 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

06.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 490-14-00 



 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Тип цінного 
паперу 

Номінальна 
вартість 
(грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Доля у 
статутному 
капіталі,% 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Форма існування та 
форма випуску 

11. Відомості про цінні папери емітента 

1 2 3 5 7 8 9 10 4 6 

26.04.2010 22/10/1/10 Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку 

Іменні прості Бездокументарна 
Іменні 

         100.00           50522      5052200.00 100.000000 
000000 

UA 4000041370 

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється 
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював. 

Опис 



 
ОПИС БІЗНЕСУ 

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

д/н 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

д/н 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний 

період не поступало. 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Приватне акціонерне товариство "АІСЕ Україна" відповідно до чинного 

законодавства України є платником податку на загальних підставах. 

Амортизація основних засобів здійснюється згідно податкового обліку. 

Текст аудиторського висновку 

Акціонерам Приватного акціонерного товариства 

 "АІСЕ Україна" 

Правлінню Приватного акціонерного товариства  

"АІСЕ Україна" 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

А У Д И Т О Р С Ь К И Й     З В І Т 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

щодо фінансової звітності  

 Приватного акціонерного товариства  

"АІСЕ Україна" 

за 2011 рік 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Аудиторська фірма "Капітал  Плюс" 

Код за ЄДРПОУ - 30371406 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 

№ 2069, видане Рішенням Аудиторської палати України № 100 від 

30.03.2001р., Рішенням Аудиторської палати України від 27 січня 2011 

року № 227/3 термін дії подовжено до 27 січня 2016 року; 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які 



 
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 

здійснюють діяльність на ринку цінних паперів:  Унесено до Реєстру 

відповідно до Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 01.02.2007 року № 257. Реєстраційний номер Свідоцтва: 15. 

Серія та номер Свідоцтва: АБ 000014. термін дії подовжено до 

27.01.2016 року.   

Місцезнаходження -  04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 14-18, офіс 

49; 

Телефон/факс -. (044) 502-67-18, 502-67-19;  

е-mail: auditor@capital-plus.com.ua; 

Основні відомості про акціонерне товариство 

Повне найменування - Приватне акціонерне товариство "АІСЕ Україна"; 

Код за ЄДРПОУ - 21691356; 

Місцезнаходження - 01004, м. Київ, вулиця Воровського, будинок 24, 

3-й поверх; 

Зареєстровано - Шевченківською районною державною адміністрацією м. 

Київ від 06 березня 1998 року, свідоцтво № 018353, заміна свідоцтва 

про державну реєстрацію юридичної особи № 110062 серія АОО від 

11.10.2006р., про заміну свідоцтва 10741050001012354; 

Внесення змін до установчих документів - затверджено загальними 

зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "АІСЕ Україна", 

Протокол № 64 від 25 жовтня 2010 року, дата реєстрації 23.11.2010р., 

№ запису про державну реєстрацію 10741050015012354; 

Основний вид діяльності - посередництво в торгівлі автомобілями (код 

50.10.3); 

Відомості про умови договору на проведення аудиту  

Аудиторську перевірку Приватного акціонерного товариства "АІСЕ 

Україна" за 2011 фінансовий рік було проведено аудиторами незалежної 

Аудиторської Фірми "Капітал Плюс"  

- у відповідності з Договором на проведення аудиту від "30" березня 

2012  року № 11; 

- за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; 

- в строки з 30.03.2012 р. по 18.04.2012 р. за місцем знаходження 

Замовника.  

Нами було проведено аудит наданої в додатках фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства "АІСЕ Україна" у складі: 

1. Баланс станом на 31.12.2011 року (ф. №1, складена у відповідності 

до П(С)БО 2, Додаток № 1); 

2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік (ф. №2, складена у 

відповідності до П(С)БО 3, Додаток № 2); 

3. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (ф.№3, складена у 

відповідності до П(С)БО 4, Додаток № 3); 

4. Звіт про власний капітал за 2011рік (ф.№4, складена у 

відповідності до П(С)БО 5, Додаток № 4); 

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (ф.№5, 

Додаток № 5). 

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку 

та достовірне представлення зазначеної фінансової звітності у 

відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

Україні. Ця відповідальність включає планування, впровадження та 



 
підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки 

та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 

застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових 

оцінок, які відповідають певним обставинам. 

Відповідальність аудиторів 

Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо 

наданих фінансових звітів та фінансової звітності в цілому на основі 

інформації, отриманої під час аудиторської перевірки. 

Аудиторську перевірку сплановано і проведено згідно із міжнародними 

стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались 

етичних норм, спланували та провели аудит  з метою одержання 

обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти та звітність в 

цілому не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання 

аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у 

фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, 

включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. При оцінці цього ризику аудитор 

розглядає систему внутрішнього контролю стосовно підготовки та 

достовірного представлення фінансової звітності з метою визначення 

процедур аудиту, які необхідні в конкретних обставинах, але не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 

Компанії. Аудит також включає оцінку відповідності застосованої 

облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, що 

використовувались керівництвом при складанні фінансової звітності, а 

також загальне представлення фінансової звітності. 

Під час аудиторської перевірки було проаналізовано принципи облікової 

політики компанії, розглянуто правильність застосованих управлінським 

персоналом компанії: 

- принципів оцінки, класифікації та розкриття інформації за видами 

матеріальних статей та активів балансу (інформацію наведено в 

Примітках 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до фінансових звітів); 

- принципів визначення розміру та розкриття інформації за 

зобов'язаннями та правильність відображення результатів 

інвентаризації зобов'язань компанії за звітний період (інформацію 

наведено в Примітках 12, 13 до фінансових звітів); 

- принципів визначення та розкриття інформації про власний капітал, 

його структуру та призначення (інформацію наведено в Примітках 10, 11 

до фінансових звітів); 

- принципів підготовки фінансових звітів та загального 

представлення фінансової звітності (інформацію наведено в Примітках 

1, 2 до фінансових звітів).  

При складанні висновку аудитор керувався: 

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 700 "Формулювання думки 

та надання звіту щодо фінансової звітності"; 

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 705 "Модифікації думки у 

звіті незалежного аудитора"; 

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 706 "Пояснювальні 

параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора"; 



 
- та Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які 

подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками 

фондового ринку, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528. 

Ми вважаємо, що аудиторські докази, які ми отримали, є належними та 

достатніми для висловлення нашої думки стосовно фінансової звітності 

Товариства. 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 

У відповідності із нормами національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку чиста реалізаційна вартість дебіторської 

заборгованості має визначатись з врахуванням резерву сумнівних 

боргів.  

Раніше, протягом 2008 - 2009 років діяв Договір страхування 

фінансових ризиків несплати учасниками Системи за своїми 

зобов'язаннями за отриманими автомобілями.  

За таких умов страхового покриття ризиків, Компанія не вважала за 

необхідне додатково створювати резерви сумнівних боргів.  

Однак, в періоді 2011 фінансового року та станом на дату надання 

Аудиторського звіту Договір страхування фінансових ризиків не діяв. 

Наведена обставина зумовлює, на думку аудитора, необхідність 

перегляду облікових принципів, що застосовувались Компанією в 

попередніх звітних періодах, та в свою чергу вимагає здійснення 

нарахування резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2011 року.  

При цьому, управлінський персонал Компанії вважає, що оформлення в 

заставу автомобілів є достатньою умовою покриття ризиків несплати 

учасниками Системи отриманих автомобілів. 

З огляду на наведене, питання щодо нарахування резервів сумнівних 

боргів та принципів, що мають бути застосовані при проведенні такого 

нарахування, залишились невизначеними в ході проведеної аудиторської 

перевірки (Більш детально інформацію з цього питання наведено в 

Примітці 6 "Дебіторська заборгованість").  

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, що наведені в 

параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", в усіх 

інших суттєвих аспектах подана нижче фінансова звітність відображає 

фактичний фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "АІСЕ 

Україна" станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та 

рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою; фінансова 

звітність складена з дотриманням загальних вимог Національних 

Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку, показники  фінансової 

звітності Приватного акціонерного товариства "АІСЕ Україна" 

відповідають обліковим даним, показники окремих форм звітності 

відповідають один одному. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

Наведений Звіт складений аудитором у відповідності із: 

- МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 

Звіті незалежного аудитора"; 



 
- Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються 

до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 

розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового 

ринку, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528; 

- та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації 

емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) 

затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360. 

Інформація за видами активів, зобов'язань, про власний капітал 

На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про 

власний капітал розкрита у фінансових звітах відповідно до Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку України (див. Примітки 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до Аудиторського Звіту). 

Розрахунок вартості чистих активів 

В ході аудиторської перевірки аудиторами проведений та представлений 

в Примітці 10 до Аудиторського Звіту "Інформація про власний капітал 

та вартість чистих активів" розрахунок вартості чистих активів. 

Висновок щодо вартості чистих активів: Вимоги п.3 ст.155 Цивільного 

кодексу України щодо вартості чистих активів більшої від статутного 

капіталу ПрАТ "АІСЕ Україна" станом на 31.12.2011 р. дотримуються . 

Відомості щодо стану корпоративного управління та стану внутрішнього 

аудиту. 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому 

числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства", було отримання доказів, які дозволяють 

сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного 

управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та вимогам Статуту. 

За результатами виконаних аудиторами процедур перевірки стану 

корпоративного управління відповідно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" можно зробити висновок, що прийнята та 

функціонуюча система корпоративного управління ПрАТ "АІСЕ Україна" 

відповідає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

вимогам Статуту. 

Більш детально інформацію з цього питання наведено в Примітці 18 

"Інформація про корпоративне управління".  

Щодо умов здійснення діяльності на безперервній основі в майбутньому. 

Суттєве зменшення доходів протягом  2011 року (проти доходів 2010 

року) викликано  внутрішніми чинниками, а саме - починаючи із вересня 

місяця 2009 року Компанією не залучаються нові учасники в Систему 

"Авто план", відповідно - не укладаються нові Договори. При цьому, 

виходячи із умов діяльності Системи "Авто план" діяльність Компанії 

має тривати ще протягом п'яти років; з огляду на це наведена 

фінансова звітність складена із дотриманням вимог в безперервності 

діяльності, при цьому в представленій звітності всі зобов'язання та 



 
заборгованості, що виникають в Системі враховані в складі поточних.  

Стосовно законодавчого врегулювання діяльності на ринку фінансових 

послуг. 

У відповідності із нормами Закону України від 02.06.2011 р. № 3462-VI 

частину першу статті 4 Закону "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ 

доповнено та включено до складу фінансових послуг послуги з 

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. 

Зміни до Закону набули чинності з "09" січня поточного 2012 року. 

З огляду на те, що починаючи з вересня місяця 2009 року Компанією не 

залучаються нові учасники в Систему "Авто план" та не укладаються 

нові Договори, залишається невизначеність в питанні обов'язковості 

регулювання на ринку фінансових послуг діяльності Компанії за 

вищезазначених умов.  

При цьому, наведене питання стосується діяльності Компанії в періоді 

2012 року, починаючи з "09" січня поточного 2012 року, із набуттям 

чинності змін щодо регулювання на ринку фінансових послуг діяльності 

з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. 

Відомості про виконання значних правочинів 

Значних   правочинів    (10  і  більше відсотків  вартості  активів 

товариства  за  даними  

річної  фінансової  звітності)  протягом  2011  року  не 

виконувалося. 

Директор Аудиторської Фірми Т.С.Шевцова 

"Капітал Плюс" 

(сертифікат серії А № 000893,                                     

Свідоцтво про внесення до Реєстру Держфінпослуг № 000738)       

      

   

"19" квітня 2012 року 

ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал Плюс"  

(свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 

№2069,  

видане Рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001р., 

Рішенням Аудиторської палати України від 27січня  2011  року № 227/3  

термін дії подовжено до 27 січня 2016 року) 

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 14\18, офіс 49 

Тел./факс (044) 502 67 18, (044) 502 67 19 

  



 
Додаток №1 

Додаток 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 

Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 

Підприємство ПрАТ "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356 

Територія Україна за КОАТУУ 8039100000 

Форма власності Приватна за КОПФГ 120 

Орган державного управління Підприємства України з іноземними 

інвестиціями за СПОДУ 6414 

Вид економічної діяльності Посередництво в торгівлі автомобілями з 

а КВЕД 50.10.3 

Одиниця виміру : тис.грн. Контрольна сума 

Адреса 01054, Шевченківський р-н, м.Київ,  вул. Воровського, 

б.24,кор.1, 3-й поверх  

БАЛАНС 

на 31 грудня 2011 р. 

     Форма № 1 код за ДКУД 1801001 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

   Залишкова вартість 010 28 16 

   Первісна вартість 011 183 183 

   Накопичена амортизація 012 (155) (167) 

Незавершене будівництво 020 

Основні засоби: 

   Залишкова вартість 030 1 114 84 

   Первісна вартість 031 2 748 977 

   Знос 032 (1 634) (893) 

Довгострокові біологічні активи: 

   Справедлива (залишкова) вартість 035 - - 

   Первісна вартість 036 - - 

   Накопичена амортизація 037 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

   Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 0 

40 - - 

   Інші фінансові інвестиції 045 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - - 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 

Знос інвестиційної нерухомості 057 - - 

Відстрочені податкові активи 060 9 9 

Інші необоротні активи 070 - - 

Усього за розділом І 080 1 151 109 

ІІ. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 31 19 

Поточні біологічні активи 110 - - 

Незавершене виробництво 120 - - 

Готова продукція 130 - - 



 
Товари 140 - 20 

Векселі одержані 150 - - 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Чиста реалізаційна вартість 160 584 286 

Первісна вартість 161 584 286 

Резерв сумнівних боргів 162 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

   з бюджетом 170 1 071 766 

   за виданими авансами 180 5 060 3 292 

   з нарахованих доходів 190 

   із внутрішніх розрахунків 200 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 226 763 189 060 

Поточні фінансові інвестиції 220 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

   в національній валюті 230 12 377 3 390 

   у т.ч. в касі 231 

   в іноземній валюті 240 37 37 

Інші оборотні активи 250 44 618 

Усього за розділом ІІ 260 245 967 197 488 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 13 

Баланс 280 247 118 197 610 

  

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Статутний капітал 300 5 052 5 052 

Пайовий капітал 310 - - 

Додатковий вкладений капітал 320 - - 

Інший додатковий капітал 330 

Резервний капітал 340  1 263  1 263 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 25 522 11 073 

Неоплачений капітал 360 

Вилучений капітал 370 

Усього за розділом І 380 31 837 17 388 

Частка меншості 385                   -                   - 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 38 42 

Інші забезпечення 410 - - 

Сума страхових резервів 415 - - 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - - 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям 

лотереї 417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого 

сплатою участі у лотереї 418 - - 

Цільове фінансування 420 - - 

Усього за розділом ІІ 430 38 42 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків 440 - - 

Довгострокові фінансові зобов'язання 450 - - 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 - - 



 
Інші довгострокові  зобов'язання 470 - - 

Усього за розділом ІІІ. 480 - - 

ІV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 500 - - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - - 

Векселі видані 520 - - 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2 544 1 

858 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

з одержаних авансів 540 31 14 

з бюджетом 550 620 1 180 

з позабюджетних платежів 560 - - 

Зі страхування 570 - - 

з оплати праці 580 2 1 

з учасниками 590 - 11 395 

Із внутрішніх розрахунків 600 - - 

Інші поточні зобов'язання 610 212 046 165 732 

Усього за розділом ІV 620 215 243 180 180  

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

Баланс 640 247 118 197 610 

Керівник ___________________Гутварьова Наталія Вікторівна 

Головний бухгалтер___________________Черняєва Наталія Юріївна 

М.П. 

  

Додаток №2 

Додаток 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 

Підприємство ПрАТ "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356 

Територія Україна за КОАТУУ 8039100000 

Форма власності Приватна за КОПФГ 120 

Орган державного управління Підприємства України з іноземними 

інвестиціями за СПОДУ 6414 

Вид економічної діяльності Посередництво в торгівлі автомобілями з 

а КВЕД 50.10.3 

Одиниця виміру : тис.грн. Контрольна сума 



 
Адреса 01054, Шевченківський р-н, м.Київ,  вул. Воровського, 

б.24,кор.1, 3-й поверх  

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

За 2011 рік 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0 

10 54 565 70 038 

Податок на додану вартість 015 (9 086) (11 673) 

Акцизний збір 020 - - 

025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 (45) (70) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 035 45 434 58 295 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 

402) (923) 

Валовий: 

Прибуток 050 45 032 57 372 

 Збиток 055 - - 

Інші операційні доходи 060 7 333 14 115 

Дохід від первісного визнання біологічних активів 061 - - 

Адміністративні витрати 070 (28 912) (28 232) 

Витрати на збут 080 (2 041) (3 657) 

Інші операційні витрати 090 (4 891) (3 501) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів 091 - - 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

 Прибуток 100 16 521 36 097 

Збиток 105 - - 

Доход від участі в капіталі 110 - - 

Інші фінансові доходи 120 - - 

Інші доходи 130 - - 

Фінансові витрати 140 - - 

Втрати від участі в капіталі 150 - - 

Інші витрати 160 - (44) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

 Прибуток 170 16 521 36 053 

 Збиток 175 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (5 448) (10 531) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

 Прибуток 190 11 073 25 522 

 Збиток 195 

Надзвичайні: 

Доходи 

200 

Витрати 205 

Податки з надзвичайного прибутку 210 

Частка меншості 215 



 
Чистий: 

Прибуток 220 11 073 25 522 

Збиток 225 

  

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 162 238 

Витрати на оплату праці 240 21 745 17 520 

Відрахування на соціальні заходи 250 844 1 116 

Амортизація 260 316 592 

Інші операційні витрати 270 12 040 15 924 

1Разом 280 35 107 35 390 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 50522 50522 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 50522 50522 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 219.17185000 5 

05.16607000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 219.1 

7185000 505.16607000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

Керівник ___________________ Гутварьова Наталія Вікторівна 

Головний бухгалтер___________________  Черняєва Наталія Юріївна 

М.П. 



 

  

Додаток №3 

Додаток 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 

Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 

Підприємство ПрАТ "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356 

Територія Україна за КОАТУУ 8039100000 

Форма власності Приватна за КОПФГ 120 

Орган державного управління Підприємства України з іноземними 

інвестиціями за КВЕД 50.10.3 

Вид економічної діяльності Посередництво в торгівлі автомобілями К 

онтрольна сума 

Одиниця виміру : тис.грн. 

Адреса 01054, Шевченківський р-н, м.Київ,  вул. Воровського, 

б.24,кор.1, 3-й поверх  

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

за 2011 рік 

                                                      Форма N 3 код 

за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 54 714 70 615 

Погашення векселів одержаних 015 - - 

Покупців і замовників авансів 020 - - 

Повернення авансів 030 26 397 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 255 272 

Бюджету податку на додану вартість 040 - - 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 18 3 



 
05 

Отримання субсидій, дотацій 050 - - 

Цільового фінансування 060 - - 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - - 

Інші надходження 080 179 088 218 076 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 9 970 ) ( 11 947 ) 

Авансів 095 (     -     ) (     -     ) 

Повернення авансів 100 ( 75 ) ( 27 ) 

Працівникам 105 ( 17 989 ) ( 14 446 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 70 ) ( 156 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 9 514 ) ( 10 367 

) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 5 139 ) ( 12 379 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 885 ) ( 1 442 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 

5 910 ) ( 6 930 ) 

Цільових внесків 140 (       -       ) (       -       ) 

Інші витрачання 145 ( 183 342 ) ( 196 209 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1 207 35 762 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1 207 35 762 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

   фінансових інвестицій 180 - - 

   необоротних активів 190 2 732 1 707 

   майнових комплексів 200 - - 

Отримані: 

   Відсотки 210 - - 

   Дивіденди 220 - - 

Інші надходження 230 - 856 

Придбання: 

   Фінансових інвестицій 240 (       -       ) (       -       ) 

   Необоротних активів 250 ( 10 ) ( 91 ) 

   Майнових комплексів 260 - - 

Інші платежі 270 - - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 2 722 2 472 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 2 722 2 472 

  

1 2 3 4 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 - - 

Отримані позики 320 - - 

Інші надходження 330 - - 

Погашення позик 340 - - 

Сплачені дивіденди 350 ( 12 916 ) ( 43 070 ) 

Інші платежі 360 (   -   ) (   -   ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 12 916 ) ( 43 070 ) 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 12 916 ) ( 43 070 

) 



 
Чистий рух коштів за звітний період 400 ( 8 987 ) ( 4 836 ) 

Залишок коштів на початок року 410 12 414 17 250 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - 

Залишок коштів на кінець року 430 3 427 12 414 

Керівник ___________________ Гутварьова  Наталія 

Вікторівна 

Головний бухгалтер ___________________ Черняєва Наталія Юріївна 

М.П. 

  

Додаток № 4 

Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 

Підприємство ПрАТ "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356 

Територія Україна за КОАТУУ 8039100000 



 
Форма власності Приватна за СПОДУ 6414 

Орган державного управління Підприємства України з іноземними 

інвестиціями за КОПФГ 120 

Вид економічної діяльності Посередництво в торгівлі автомобілями з 

а КВЕД 50.10.3 

Одиниця виміру : тис.грн. Контрольна сума 

Адреса 01054, Шевченківський р-н, м.Київ,  вул. Воровського, 

б.24,кор.1, 3-й поверх  

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

за 2011рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений 

капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілени 

й прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 5 052 - - - 1 263 25 522 - - 3 

1 837 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - - 

Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - 

Інші зміни 040 - - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 050 5 052 - - - 1 263 2 

5 522 - - 31 837 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - 

Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - - 

Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - - 

Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - - 

Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - 

Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - 

120 - - - - - - - - - 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - 1 

1 073 11 073 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - (25 522) - - 

(25 522) 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - 

- - 

Відрахування до Резервного капіталу 160 - - - - - - - - - 

170 - - - - - - - - - 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 

- 

- 

- 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - 

200 - - - - - - - - - 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - 

- 

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений 

капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілени 

й прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - 

- 

Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - 

Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - 

- 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - - 

Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - 

280 - - - - - - - - - 

Разом змін в капіталі 290 - - - (14 449) - - ( 

14 449) 

Залишок на кінець року 300      5 052 - - -          1263 1 

1 073 - - 17 388 

Керівник ___________________ Гутварьова Наталія Вікторівна 

Головний бухгалтер ___________________ Черняєва Наталія Юріївна 

М.П. 



 

  

Додаток №5 

Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01 

Підприємство ПрАТ "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356 

Територія Україна за КОАТУУ 8039100000 

Форма власності Приватна за СПОДУ 6414 

Орган державного управління Підприємства України з іноземними 

інвестиціями за КОПФГ 120 

Вид економічної діяльності Посередництво в торгівлі автомобілями з 

а КВЕД 50.10.3 

Одиниця виміру : тис.грн. Контрольна сума 

Адреса 01054, Шевченківський р-н, м.Київ,  вул. Воровського, 

б.24,кор.1, 3-й поверх  

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

за 2011 рік. 

Форма N 5 

Код за ДКУД 1801008 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Н 

адійшло за рік Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано амортизації за 

рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залиш 

ок на кінець року 

первісної (переоціненої) вартості н 

ако-пиче-ної амортизації 

первісна (переоцінена) вартість нако-пиче-на амор-тиза-ція п 

ервісної (переоціненої) вартості накопиченої амортизації первісна 

(переоцінена) вартість накопичена амортизація перві 

сна (пере оцінена) вартість накопичена амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - 

- - - - - 

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - 

- - 

Права на знаки для товарів і послуг 030 1 - - - - - - - - 

- - 1 - 

Права на об'єкти промислової власності 040 - - - - - - - - 

- - - - - 

Авторські та суміжні з ними права 050 - - - - - - - - - 

- - - 

060 - - - - - - - - - - - - - 

Інші нематеріальні активи 070 182 155 - - - - - 12 - - - 

182 167 

Разом 080 183 155 - - - - - 12 - - - 183 167 



 
Із рядка 080 графа 14 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 

власності 

(081) _________ 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 

_________ 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 

_________ 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за 

рахунок цільових асигнувань (084) _________ 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних 

активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) _________ 

  

II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло 

за 

рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нара-хова-но 

амор-тиза-ції за рік Втра-ти від змен-шення кори-сності Інші 

зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі 

пер-вісної (пере-оціне-ної) варто-сті з 

носу одержані за фінансовою орендою передані в оперативну 

оренду 

первіс-на (перео- цінена) вартість знос пер-вісної 

(пере-оці-неної) вартос-ті зносу пер-вісна (пере-оціне-на) 

вар-тість знос пер-вісна (пере-оціне-на) 

вар-тість знос первісна 

(пере-оцінена) вартість знос 

п 

ервісна (пере- 

оцінена) вартість знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 

8 19 

Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Капітальні витрати на поліпшення земель 110 - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

Машини та обладнання 130 226 179 - - - - 24 - - - 2 

26 203 - - - - 

Транспортні засоби 140 986 721 - - - 625 521     161 - - - 3 

61 361 - - - - 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 202 156 1 - - 6 6 4 

0 - - - 197 190 - - - - 

Робоча і продуктивна худоба 160 - - - - - - - - - - 

- - - - - - 

Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

Інші основні засоби 180 91 48 10 - - 1 1 15 - - - 1 



 
00 62 - - - - 

Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 78 78 - - - 8 8 - 

- - - 70 70 - - - - 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 

Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Інші необоротні матеріальні активи 250 1 165 452 - - - 1 142 

495 50 - - - 23 7 - - - - 

Разом 260 2 748 1 634 11 1 782 1031     290 

977 893 - - - - 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують 

передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)____ 

-____ 

Із рядка 260 графа 8 вартість оформлених у заставу основних 

засобів (262)____-____ 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не 

використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)____-____ 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних 

засобів 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 

вартість основних засобів, призначених для продажу (264)____-____ 

(2641) ___-____ 

(265)____-____ 

вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 

2651) ___-____ 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за 

рахунок цільового фінансування (266)____-____ 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)____-___ 

_ 

Із рядка 260 графа 15                 знос основних засобів, щодо 

яких існують обмеження права власності (268) ____-____ 

Із рядка 105 графа 14                 вартість інвестиційної 

нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ____-____ 

  

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 



 
1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 11 - 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 - - 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - - 

Формування основного стада 320 - - 

Інші 330 - - 

Разом 340 11 - 

Із рядка 340 графа 3 Капітальні інвестиції в інвестиційну 

нерухомість (341)____-____ 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)____ 

-____ 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 

На кінець року 

довгострокові Поточні 

1 2 3 4 5 

А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані 

підприємства 

350 

- 

- 

- 

дочірні підприємства 360 - - - 

спільну діяльність 370 - - - 

Б.Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 

- 

- 

- 

акції 390 - - - 

облігації 400 - - - 

інші 410 - - - 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - - 

-із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 

відображені: 

за собівартістю (421)_________ 

за справедливою вартістю (422)_________ 

за амортизованою собівартістю (423)_________ 

із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (424)_________ 

за справедливою вартістю (425)_________ 

за амортизованою собівартістю (426)_________ 



 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 

440 1 - 

Операційна курсова різниця 450 - - 

Реалізація інших оборотних активів 460 2 281 738 

Штрафи, пені, неустойки 470 3 348 22 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

призначення 

480 - - 

інші операційні доходи і витрати 490 1 703 4 131 

У тому числі: Х - 

Відрахування до резерву сумнівних боргів 491 - - 

Непродуктивні витрати і втрати 492 х - 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 - - 

дочірні підприємства 510 - - 

спільну діяльність 520 - - 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 

530 - Х 

Проценти 540 х - 

Фінансова оренда активів 550 - - 

Інші фінансові доходи і витрати 560 - - 

  

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

Г. Інші доходи і витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 

570 - - 

Реалізація необоротних активів 580 - - 

Реалізація майнових комплексів 590 - - 

Поопераційна курсова різниця 600 - - 

Безоплатно одержані активи 610 - - 

Списання необоротних активів 620 - - 

Інші доходи і витрати 630 - - 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами) (631) ____-___ 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) ____-____ % 



 
Із рядків 540-560  графа 4   фінансові витрати, уключені до 

собівартості продукції основної діяльності (633) ____-____ 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 

Поточний рахунок в банку 650 3 427 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки ) 660 - 

Грошові кошти в дорозі 670 - 

Еквіваленти грошових коштів 680 - 

Разом 690 3 427 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено ( 

691) __-_____ 

  

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень Код рядка Залишок на початок року Збільшення за 

звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму 

у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, 

що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року 

Нараховано (створено) додаткові відрахування 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 38 42 - 24 1 

4 - 42 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 7 

20 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 7 

30 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - 

- - 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів 750 - - - - - - - 

760 - - - - - - - 

770 - - - - - - - 

Разом 780 38 42 - 24 14 - 42 

  

VIII. Запаси 

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року П 

ереоцінка за рік 

збільшення чистої вартості реалізації * Уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 16 - - 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - - 

Паливо 820 3 - - 

Тара і тарні матеріали 830 - - - 

Будівельні матеріали 840 - - - 

Запасні частини 850 - - - 



 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 - - - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 

Готова продукція 900 - - - 

Товари 910 20 - - 

Разом 920 39 - - 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) ______-______ 

переданих у переробку (922) ______-______ 

оформлених в заставу (923) ______-______ 

переданих на комісію (924) ______-______ 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) ( 

925) ______-______ 

Із рядка 275 графа 4 Балансу   запаси, призначені для продажу (926) 

______-______ 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року в т. ч. 

за строками непогашення 

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

940 286 286 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 189 060 187 248 1 812 - 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 

__________ 

З рядків 940 і 950 графа 3 Заборгованість з пов'язаними сторонами ( 

952) __________ 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 

- 

XІ. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 

Заборгованість на кінець звітного року: 

валова замовників 1120 - 

валова замовникам 1130 - 

з авансів отриманих 1140 - 



 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 

будівельними контрактами 1160 - 

  

XІІ. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 5 448 

Відстрочені податкові активи: 9 

на початок звітного року 1220 

на кінець звітного року 1225 9 

Відстрочені податкові зобов'яння 

на початок звітного року 1230 - 

на кінець звітного року 1235 - 

Включено до Звіту про фінансові результати - всього 1240 5 448 

у тому числі 

поточний податок на прибуток 1241 5 448 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 - 

Відображено у складі власного капіталу - всього 1250 - 

у тому числі 

поточний податок на прибуток 1251 - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 - 

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 302 

Використано за рік - усього 1310 11 

у тому числі на: 

будівництво об'єктів 1311 - 

Придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 11 

з них машини та обладнання 1313 - 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

1316 - 

1317 - 

  

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною 

вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нарахован 

о амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди 

від відновлення корисності залишок на кінець року залишок 



 
на 

початок 

року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залиш 

ок 

на кінець 

року 

первісна вартість накопичена 

амортизація 

первісна вартість накопичена 

амортизація 

первісна вартість накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - усього 

в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - 

- - 

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - 

- - 

продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - 

- - - 

багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - 

- - - - 

1414 - - - - - - - - - - - - - - - 

інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - 

- - - - - - - - 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 1420 - X - - X X - - - X - - - 

- - 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - X - - X X - 

- - X - - - - - 

біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 - X - - 

X X - - - X - - - - - 

1423 - X - - X X - - - X - - - - - 

інші поточні біологічні активи 1424 - X - - X X - - - 

X - - - - - 

Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - 

З рядка 1430 графа 5 і  графа 14 вартість біологічних активів, 

придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)_____________-_____ 

____________ 

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і 

З рядка 1430 графа 6 і  графа 16 справедлива вартість біологічних 

активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 

_____________-_________________ 



 
З рядка 1430 графа 11 і  графа 17 балансова вартість біологічних 

активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 

власності (1433) _____________-_________________ 

  

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код рядка Вартість 

первісного 

визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Резул 

ьтат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собів 

артість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від 

дохід випрати 

реалізації первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 - 

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

у тому числі: - - - - - - 

зернові і зернобобові 1510 - (      -     ) - (      - 

) - - (      -     ) - - 

з них: пшениця 1511 - (      -     ) - (      -     ) - - ( 

-     ) - - 

соя 1512 - (      -     ) - (      -     ) - - (      - 

) - - 

соняшник 1513 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 

-     ) - - 

ріпак 1514 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 

-     ) - - 

цукрові буряки (фабричні) 1515 - (     -     ) - (     - 

) - - (     -     ) - - 

картопля 1516 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 

-     ) - - 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - (     -     ) - ( 

-     ) - - (     -     ) - - 

інша продукція рослинництва 1518 - (     -     ) - (     - 

) - - (     -     ) - - 

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - (     -     ) - 

(     -     ) - - (     -     ) - - 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 - 

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

у тому числі: 

приріст живої маси - усього 1530 - (     -     ) - (     - 

) - - (     -     ) - - 

з нього: 

великої рогатої худоби 1531 - (     -     ) - (     -     ) - 

- (     -     ) - - 

свиней 1532 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 



 
-     ) - - 

молоко 1533 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 

-     ) - - 

вовна 1534 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 

-     ) - - 

яйця 1535 - (     -     ) - (     -     ) - - ( 

-     ) - - 

інша продукція тваринництва 1536 - (     -     ) - (     - 

) - - (     -     ) - - 

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - (     -     ) - 

(     -     ) - - (     -     ) - - 

продукція рибництва 1538 - (     -     ) - (     -     ) - - 

(     -     ) - - 

1539 - (     -     ) - (     -     ) - - (     - 

) - - 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи разом 1 

540 - (     -     ) - (     -     ) - - (     -     ) - - 

Керівник ___________________ Гутварьова Наталія 

Вікторівна 

Головний бухгалтер ___________________ Черняєва Наталія Юріївна 

М.П.  

П Р И М І Т К И 

до фінансових звітів  

за 2011 рік 

ПрАТ "AICE Україна" 

Примітка 1 

Фінансова звітність. 

Фінансову звітність складено з метою надання користувачам для 

прийняття відповідних рішень повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

компанії. 

Надана фінансова звітність містить: 

Баланс станом на 31.12.2011 року (ф. №1, складена у відповідності до 

П(С)БО 2, Додаток №1); 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік (ф. №2, складена у 

відповідності до П(С)БО 3, Додаток №2); 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (ф.№3, складена у 

відповідності до П(С)БО 4, Додаток №3); 

Звіт про власний капітал за 2011 рік (ф.№4, складена у відповідності 

до П(С)БО 5, Додаток №4); 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (ф.№5, Додаток № 

5); 

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. 



 
Фінансову звітність складено в національній валюті України. 

Одиниця виміру показників звітності - тисяча гривень. 

Примітка 2 

Облікова політика. 

Формування статей Балансу (форма №1) та Звіту про фінансові 

результати (форма № 2), які відповідають вимогам П(С)БО 2 та П(С)БО 

3, здійснено з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облік та звітність в Україні", національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, та внутрішнього Наказу Товариства б/н від 

01.04.2011 р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової 

політики підприємства" за наступними принципами облікової політики: 

- Активи відображено в обліку за умови отримання компанією 

економічних вигод у майбутньому; 

- При передачі в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних 

активів, здійснювалось  нарахування 100% зносу з віднесенням на 

витрати операційної діяльності; 

- Дебіторську заборгованість визнано активом за умови існування 

можливості отримання компанією майбутніх економічних вигод, а також 

достовірного визначення її суми; 

- При продажу запасів та іншому вибутті, їх оцінка здійснювалася за 

методом FIFO; 

- Зобов'язання визначалися за умови, якщо товари, матеріали та інші 

ресурси (роботи, послуги) отримані компанією від постачальників; 

- Дохід визначався в момент надходження активів або зменшення 

зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників); 

- Витрати було відображено в бухгалтерському обліку одночасно із 

зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками). 

  

Примітка 3 

Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи визначено такими, з урахуванням умови існування 

імовірності одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з їх 

використанням, за первісною вартістю, виходячи з витрат на придбання 

(створення) та доведення до стану, в якому нематеріальний актив є 

придатним для використання за призначенням. 

Загальна первісна вартість нематеріальних активів станом на 

31.12.2011 року становить - 183,0 тис.грн., знос - 167,0 тис.грн., що 

становить 91,25 % первісної вартості нематеріальних активів. 

Нарахування амортизації здійснювалось із застосуванням прямолінійного 

методу, виходячи із строку корисного використання.  

Станом на 31.12.2011 р.  в складі нематеріальних активів за їх 

первісною вартістю враховано: 



 

- Програмне забезпечення, ліцензії -  на суму 182,0 

тис.грн. 

- Права на знаки для товарів і послуг -  на суму 1,0 тис.грн 

Ані переданих у заставу, ані яких обмежень права власності щодо 

відображених в Балансі нематеріальних активів не існує. 

Примітка 4 

Основні засоби. 

Протягом 2011 фінансового року, визначення складу основних засобів 

здійснювалось у відповідності до положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". 

Основними засобами визнавались матеріальні активи, що утримуються 

підприємством для використання у виробництві, передачі в оренду, для 

адміністративних та соціально-культурних цілей та будуть 

використовуватись, як очікується терміном більше одного року та 

вартість яких перевищує 1 000 грн. 

З метою бухгалтерського обліку основні засоби та необоротні 

матеріальні активи класифіковані за наступними групами: 

Основні засоби: 

1. Машини та обладнання. 

2. Транспортні засоби.  

3. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 

4. Інші основні засоби. 

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. 

Термін корисного використання основних засобів встановлюється в 

кожному конкретному випадку при введенні в експлуатацію об'єкта 

основних засобів наказом керівника. 

Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів прийнято рівною нулю 

гривень.   

Основні засоби ПрАТ "АІСЕ Україна", наведено в таблиці :  

 (станом на 31.12.2011 р.) 

Первісна вартість Знос Залишкова вартість 

Основні засоби (тис. грн.) (тис. грн.)  (тис. грн.) 

Машини та обладнання 226,0 203,0 23,0 

Транспортні засоби 361,0 361,0 0,0 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 197,0 190,0 7,0 

Інші основні засоби. 100,0 62,0 38,0 

У С Ь О Г О: 884,0 816,0 68,0 

Також за рядком 031 Балансу станом на 31.12.2011 р. враховано: 

малоцінні необоротні матеріальні активи загальною первісною 

вартістю 70,0 тис. грн. із нарахованим 100% зносом; 

витрати на поліпшення орендованого майна - загальною первісною 

вартістю 23,0 тис. грн., знос 7,0 тис. грн., залишкова вартість 16,0 

тис. грн. 

Ані переданих у заставу, ані яких обмежень права власності щодо 



 
відображених в Балансі основних засобів не існує. 

  

Примітка 5 

Запаси. 

Запаси було відображено в балансі за умови існування імовірності 

отримання підприємством майбутніх економічних вигод, пов'язаних з їх 

використанням, а також за умови  можливості достовірного визначення 

їх вартості. 

Станом на 31.12.2011 р. у складі статті Балансу "Виробничі запаси" 

ПрАТ "АІСЕ Україна" за їх окремими видами відображено: 

Вид виробничих запасів Сума, тис.грн. 

Сировина й матеріали 16,0 

Паливо 3,0 

Всього 19,0 

Одиницею бухгалтерського обліку для обліку запасів є їх найменування 

або однорідна група (вид). 

Придбані (отримані) запаси було зараховано на баланс за первісною 

вартістю. 

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх 

оцінку було здійснено за методом FIFO. 

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в 

експлуатацію, було виключено зі складу активів з подальшою 

організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за 

місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх 

фактичного використання.  

У складі статті Балансу "Товари" станом на 31.12.2011 р. відображено 

вартість товарів, що знаходяться на складі загальною вартістю 20,0 

тис.  грн. 

  

Примітка 6 

Дебіторська заборгованість. 

Дебіторську заборгованість було відображено в балансі за умови 

існування ймовірності отримання підприємством майбутніх економічних 

вигод, а також за умови достовірного визначення її суми. 

Поточну дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги було 

визначено одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, 

послуг та оцінено за первісною вартістю. 

У статті Балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги" відображено суму заборгованості покупців за надані їм 

послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). Загальна 

первісна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 р. 

становить 286,0 тис.грн. та складається з нарахованих до отримання 

сум  комісійних (агентських) винагород від постачальників за придбані 

для учасників Системи "АвтоПлан"  автомобілі. 



 

У статті Балансу "Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом" відображено дебіторську заборгованість фінансових і 

податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими 

платежами до бюджету. Загальна сума такої заборгованості станом на 

31.12.2011 р. складає 766,0 тис.грн., в т.ч.: 

- переплата ПрАТ "АІСЕ Україна" з податку на прибуток (авансовий 

платіж при сплаті дивідендів) -  757,0 тис.грн.; 

- переплата ПрАТ "АІСЕ Україна"  за іншими податками і зборами - 9,0 

тис. грн 

У статті Балансу "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" 

відображено суму авансів, наданих ПрАТ "АІСЕ Україна" іншим 

підприємствам. Загальна сума такої заборгованості ПрАТ "АІСЕ Україна" 

станом на 31.12.2011 р. становить 3 292,0 тис.грн. та складається із 

суми здійснених передплат за автомобілі, які планується передати 

учасникам системи "Авто План", але які не отримані від постачальника 

на дату складання балансу. 

У складі статті Балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" в 

загальній сумі 189 060 тис.грн. відображено наступну дебіторську 

заборгованість ПрАТ "АІСЕ Україна": 

- за розрахунками з клієнтами, що мають автомобілі - 180 101, 

тис.грн. 

- за розрахунками з відшкодування завданих збитків - 112,0 тис. 

грн.. 

- за розрахунками з іншими дебіторами - 57,0 тис.грн.; 

- за розрахунками з вітчизняними постачальниками - 9,0 тис.грн.; 

- за розрахунками з вітчизняними постачальниками по акціям - 14,0 

тис. грн.; 

- за розрахунками з іншими кредиторами - 41,0 тис.грн; 

- за розрахунками з різниць АСС 005 (розрахункова накопичувальна сума 

за графіками Учасників Системи "Авто план") - 7 147,0 тис.грн; 

- за розрахунками з вітчизняними постачальниками  з орендних платежів - 

61,0 тис.грн.; 

- за тимчасовими різницями по стоку авто - фактично отримані від 

постачальника, але не оформлені на Учасників автомобілі станом на 

звітну дату (на етапі оформлення застави, поруки та т.ін.) - 1 

474,0 тис. грн; 

- за розрахунками з учасниками по відшкодуванню ПДФО з акцій - 4 

4,0 тис. грн.; 

Щодо визначення Резерву сумнівних боргів 

У відповідності із нормами національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку чиста реалізаційна вартість дебіторських 

заборгованостей за вищенаведеними статтями Балансу має визначатись 

шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних 

боргів.  

Протягом 2008 - 2009 років діяв Договір страхування фінансових 

ризиків несплати учасниками Системи за своїми зобов'язаннями за 

отриманими автомобілями.  

За таких умов страхового покриття ризиків, Компанія не вважала за 



 
необхідне додатково створювати резерви сумнівних боргів.  

При проведенні аудиту та складанні Аудиторського висновку щодо 

підтвердження фінансової звітності Компанії за попередні роки 

виходячи із наступних умов: 

- страхування ризиків несплати учасниками вартості отриманих 

автомобілів, 

- оформлення отриманих учасниками автомобілів в заставу,  

аудитор вважав за можливе прийняти до уваги наведені управлінським 

персоналом обґрунтування фактичної неможливості виникнення умов 

непогашення дебіторської заборгованості, тим більш, що страхові 

виплати здійснювались в повному обсязі, включаючи не тільки суми 

фактичної заборгованості за авто-, а і  суми "неотриманих" 

адміністративних внесків в якості оплати ЗАТ "АІСЕ Україна" за надані 

послуги адміністрування Системи. 

За вищенаведених умов аудитор не заперечував проти застосованих 

Компанією облікових принципів визначення розміру резерву сумнівних 

боргів попередніх звітних періодів як такого, що дорівнює нулю. 

Однак, в періоді 2011 фінансового року та станом на дату надання 

Аудиторського звіту, Договір страхування фінансових ризиків не діяв. 

Наведена обставина зумовлює, на думку аудитора, необхідність 

перегляду облікових принципів, що застосовувались Компанією в 

попередніх звітних періодах, та в свою чергу вимагає здійснення 

нарахування резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2011 року.  

При цьому, управлінський персонал Компанії вважає, що оформлення в 

заставу автомобілів є достатньою умовою покриття ризиків несплати 

учасниками Системи отриманих автомобілів. 

З огляду на наведене, питання щодо нарахування резервів сумнівних 

боргів, та принципів, що мають бути застосовані при проведенні такого 

нарахування, залишились невизначеними в ході проведеної аудиторської 

перевірки.  

  

Примітка 7 

Грошові кошти та їх еквіваленти. 

В статті Балансу "Грошові кошти в національній валюті" відображені 

суми коштів на банківських рахунках товариства у розмірі 3 390 тис. 

грн., в т. ч.: 

  

Поточний рахунок в ПАТ "Каліон БАНК Україна" - 692,0 тис. грн. 

Поточний рахунок в ПАТ "ІНГ Банк Україна" - 161,0 тис. грн. 

Поточний рахунок в ПАТ "Ощадбанк" - 2 537,0 тис. грн. 

В статті Балансу "Грошові кошти в іноземній валюті" відображені суми 

гривневого еквіваленту іноземної валюти (4 618,66 доларів США) на 

поточних рахунках товариства по курсу НБУ 798,98 грн./100 доларів США 

на 31.12.2011 року у розмірі 37,0 тис.грн. 

  

Примітка 8 

Інші оборотні активи. 



 

У статті Балансу "Інші оборотні активи" станом на 31.12.2011 р. 

відображено активи, які не можуть бути включені в вищенаведені статті 

розділу "Оборотні активи" на загальну суму 618,0 тис. грн., в т.ч.: 

-  податкові зобов'язання з ПДВ за отриманими авансами в сумі 4,0 

тис. грн., 

-  податкові зобов'язання з ПДВ з внесків за авто в сумі 608,0 

тис. грн., 

-  розрахунки по ПДВ в частині не отриманих податкових накладних в 

сумі 6,0 тис. грн. 

  

Примітка 9 

Витрати майбутніх періодів. 

У статті Балансу "Витрати майбутніх періодів" станом на 31.12.2011 

року відображено витрати на страхування автомобілів підприємства на 

загальну суму 13,0 тис. грн. 

  

Примітка 10 

Інформація про власний капітал та вартість чистих активів. 

У статті Балансу "Статутний капітал" наведено зафіксований 

Установчими документами ПрАТ "АІСЕ Україна" загальний розмір 

статутного капіталу в розмірі 5 052 200,00 грн., який поділено на 50 

522 простих іменних  акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. за 

акцію, привілейовані акції у статутному фонді відсутні. 

Статутний фонд сплачений в повному обсязі.  

На кінець звітного року в обороті знаходяться всі акції підприємства, 

тобто 50 522 простих іменних акцій. Середньорічна кількість простих 

акцій склала 50 522 шт. 

Привілеїв та обмежень пов'язаних з акціями не має. 

  

Нижче представлено перелік осіб, частка яких в статутному фонді 

станом на 31.12.2011 р. перевищує 5%: 

Найменування особи Кількість простих іменних акцій (штук) Частка 

від загальної кількості акцій (%) 

Пан Рікардо Еміліо Фернандез Нуньєс 9 190 18,19 

Компанія Еммінгтон Б.В. 40 418 80,00 

Усього: 49 608 98,19 

Розрахунок вартості чистих активів.   

У відповідності до затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року №1528 Положення щодо 

підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 

емітентами та професійними учасниками фондового ринку щодо проведення 

розрахунку чистих активів, аудиторами проведений також розрахунок 

вартості чистих активів ПрАТ "АІСЕ Україна" станом на 31.12.2011 р. 

Показники розрахунку вартості чистих активів Сума, тис. грн. 



 
Активи, в т.ч.: 

   Необоротні активи 109,0 

   Оборотні активи 197 488,0 

   Витрати майбутніх періодів 13,0 

АКТИВИ, усього 197 610,0 

Зобов'язання, в т.ч.: 

   Довгострокові зобов'язання - 

   Поточні зобов'язання (180 180,0) 

   Інші зобов'язання (забезпечення майбутніх виплат і платежів) (42,0 

) 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, усього (180 222,0) 

РОЗРАХУНКОВА ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ 17 388,0 

Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих 

активів більшої від статутного капіталу ПрАТ "АІСЕ Україна" станом на 

31.12.2011 р. дотримуються. 

Примітка 11 

Резервний капітал. 

У статті Балансу "Резервний капітал" відображено суму резервного 

капіталу, створеного підприємством, у відповідності до вимог 

викладених у статуті підприємства, в розмірі 25% від статутного 

капіталу. 

Загальна сума резервного капіталу станом на 31.12.2011 р. складає 1 

263,0 тис. грн. 



 

  

Примітка 12 

Забезпечення виплат персоналу. 

У статті Балансу "Забезпечення виплат персоналу" станом на 31.12.2011 

р. відображено створений товариством резерв відпусток працівників на 

загальну суму 42,0 тис. грн. 

  

Примітка 13 

Поточні зобов'язання. 

У статті Балансу "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги" відображено суму заборгованості постачальникам і підрядникам 

за матеріальні цінності, виконані роботи і отримані послуги. Сума 

кредиторської заборгованості станом на 31.12.2011 р. становить 1 

858,0 тис. грн. та складається із заборгованості: 

- за розрахунками за страховими внесками Учасників - 1 777,0 



 
тис. грн., 

- за розрахунками з комісійної винагороди агентам за видачу авто   - 

5,0 тис. грн., 

- за розрахунками з іншими кредиторами - 18,0 тис. грн., 

- за розрахунками з постачальниками до з'ясування - 58,0 

тис. грн. 

У статті Балансу "Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних 

авансів" відображено суму отриманих від покупців авансів, яка станом 

на 31.12.2011 р. становить 14,0 тис. грн. 

У статі Балансу "Поточні зобов'язання за розрахунками з  бюджетом" 

станом на 31.12.2011 р. відображено  зобов'язання товариства перед 

бюджетом в сумі 1 180,0 тис. грн. за наступними податками: 

- податок з доходів фізичних осіб - 16,0 тис. грн., 

- податок з доходів нерезидентів - 600,0 тис. грн., 

- податок на додану вартість - 564,0 тис. грн. 

У статі Балансу "Поточні зобов'язання за розрахунками з  оплати 

праці" станом на 31.12.2011 р. відображено заборгованість 

підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату, в 

загальній сумі 1,0 тис.грн. 

У статті Балансу "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" 

станом на 31.12.2011 р. відображено заборгованість товариства перед 

учасниками за нарахованими дивідендами за 2010 рік в сумі 11 395,0 

тис. грн. 

У статті Балансу "Інші поточні зобов'язання" станом на 31.12.2011 р. 

відображено зобов'язання  ПрАТ "АІСЕ Україна"  загальною сумою 165 

732 ,0 тис. грн., а саме: 

- за розрахунками з учасниками системи "Автоплан" за поверненням 

чистих внесків -     958,0 тис. грн. 

- за розрахунками з учасниками системи "Автоплан"  

по поверненню коштів за "закритими" групами - 30 467,0 тис. грн. 

- за зобов'язаннями товариства перед учасниками системи "Автоплан", 

які не мають автомобіль - 133 394,0 тис.грн 

- сума податкового кредиту з ПДВ - 574,0 тис. грн. 

- за розрахунками з учасниками по відшкодуванню ПДФО з акцій - 3 

7,0 тис. грн. 

- за розрахунками з іншими кредиторами до з'ясування - 34,0 тис. 

грн. 

- тимчасові різниці по стоку автомобілів - 265,0 тис. грн 

- за розрахунками з учасниками по відшкодуванню плати за внесення до 

реєстру обтяжень - 3,0 тис. грн. 

  

Примітка 14 

Дохід. 

Дохід визнавався під час збільшення активів або зменшення 

зобов'язань, що зумовлювало зростання власного капіталу, та за умови, 



 
якщо оцінку доходу можна було достовірно визначити. 

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, було визначено у 

відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 

"Звіт про фінансові результати". 

Дохід (виручка) від реалізації послуг, (товарів, інших активів) 

визнавався в разі наявності наведених нижче умов: 

покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності 

на товари та інші активи; 

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованими товарами та іншими активами; 

сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена; 

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією 

операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнавався, виходячи зі ступеня 

завершеності операції з надання послуг на дату балансу, у випадку 

якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.  

Дохід було відображено в бухгалтерському обліку в сумі справедливої 

вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. 

Визнані доходи від звичайної діяльності було класифіковано в 

бухгалтерському обліку за такими групами: 

Доходи за групами Сума, тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації 45 434,0 

Інші операційні доходи 7 333,0 

РАЗОМ: 52 767,0 

В складі інших операційних доходів в загальному розмірі 7 3330 тис. 

грн. враховано: 

- Дохід від реалізації інших оборотних активів 2 281,0 тис. 

грн., 

- Дохід від операційної оренди активів 1,0 тис. грн., 

- Одержані штрафи, пені, неустойки 3 348,0 тис. грн., 

- Дохід від списання кредиторської заборгованості 

- Відсотки по залишкам на рахунках в банках 1 391,0 тис. грн., 

193,0 тис. грн., 

- Інші доходи 119,0 тис. грн. 

Щодо умов здійснення діяльності на безперервній основі в майбутньому 

Суттєве зменшення доходів протягом 2011 року викликано внутрішніми 

чинниками, а саме - починаючи із вересня місяця 2009 року Компанією 

не залучаються нові учасники в Систему "Авто план", відповідно - не 

укладаються нові Договори. При цьому, виходячи із умов діяльності 

Системи "Авто план" діяльність Компанії має тривати ще протягом п'яти 

років; з огляду на це наведена фінансова звітність складена із 

дотриманням вимог в безперервності діяльності, при цьому в 

представленій звітності всі зобов'язання та заборгованості, що 

виникають в Системі враховані в складі поточних.  

  



 
Примітка 15 

Витрати. 

Витрати було відображено в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань. 

Витрати звітного періоду визнавались або зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства, за умови, якщо ці витрати можна було достовірно 

оцінити. 

Не визнавались витратами та не включались до звіту про фінансові 

результати - попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг. 

В складі витрат операційної діяльності враховано: адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Склад та розмір 

таких витрат наведено у таблиці. 

Вид витрат Сума, тис. грн. 

Адміністративні витрати 28 912,0 

Витрати на збут 2 041,0 

Інші операційні витрати 4 891,0 

РАЗОМ: 35 844,0 

В складі інших операційних витрат в загальній сумі 4 891,0 тис. грн. 

враховано: 

- собівартість реалізованих виробничих запасів 737,0 тис. грн.; 

- визнані штрафи, пені, неустойки 22,0 тис. грн.; 

- інші витрати 4 132,0 тис. грн. 

За елементами операційних витрат протягом 2011 року враховано: 

Елементи операційних витрат Сума, тис. грн. 

Матеріальні затрати 162,0 

Витрати на оплату праці 21 745,0 

Відрахування на соціальні заходи 844,0 

Амортизація 316,0 

Інші операційні витрати 12 040,0 

РАЗОМ: 35 107,0 

  

Примітка 16 

Рух грошових коштів. 

Протягом звітного 2011 року рух грошових коштів склав: 

- від операційної діяльності 1 207,0 тис. грн. (надходження); 

- від інвестиційної діяльності 2 722,0 тис. грн. (надходження); 

- від  фінансової діяльності 12 916,0 тис. грн. (витрачання).  

Чистий  рух грошових коштів за 2011 рік склав 8 987,0 тис. грн. 

(витрачання). 

Залишок грошових коштів на кінець 2011 року становив 3 427,0 тис. 



 
грн. 

Примітка 17 

Чистий прибуток. Податок на прибуток. 

За результатами діяльності в 2011 році  ПрАТ "АІСЕ Україна" отримало 

прибуток в розмірі 11 073,0 тис. грн. 

  

Податок на прибуток за 2011 рік визначався, виходячи з об'єкту 

оподаткування, визначеного у відповідності до діючого законодавства 

України за ставкою 23%. 

Протягом 2011 року було нараховано до сплати податок на прибуток в 

сумі 5 448,0 тис.грн.,  окрім того визначено суму відстрочених 

податкових активів в розмірі 9,0 тис.грн. станом на 31.12.2011 р.; 

З урахуванням сум відстрочених податкових активів з податку на 

прибуток станом на 01.01.2011 р. та 31.12.2011 р., витрати Компанії з 

податку на прибуток від звичайної діяльності за 2011 рік склали 5 

448,0 тис.грн. 

Також згідно із протоколом № 66 чергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства "АІСЕ УКРАЇНА" від 30.04.2011 року 

було затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік,  а 

також затверджено порядок розподілу прибутку за 2010 рік.  

Суму чистого прибутку в розмірі  25 522 170,50 грн. було спрямовано 

на виплату дивідендів акціонерам Товариства пропорційно кількості 

належних їм акцій.  

Примітка 18 

Інформація про корпоративне управління. 

Інформація про зміни в складі керівництва Товариства. 

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "АІСЕ Україна" 

30.11.2011 р. (протокол № 67 від 30.11.2011 р.) розглянуто заяву 

Голови правління ПрАТ "АІСЕ Україна" пана Густаво Хорхе Берхеса 

Пранцетті про складання ним повноважень Голови правління з "17" 

лютого 2012 р. 

Вирішено задовільнити заяву пана Густаво Хорхе Берхеса Пранцетті та 

припинити його повноваження з 17.02.2012 р. 

Тимчасово виконуючою обов'язки Голови Правління з 17.02.2012 р. 

призначено Гутварьову Наталію Вікторівну. 

Інформація щодо проведення Загальних зборів акціонерів. 

За період 2010 фінансового року чергові Загальні збори акціонерів 

ПрАТ "АІСЕ Україна" було проведено "30" квітня 2011 року.  

Загальними Зборами акціонерів було затверджено: 

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. 

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік. 

3. Прийняте рішення про спрямування 100% прибутку за 2010 рік на 

виплату дивідендів акціонерам. 

4. Звіт Наглядової Ради за 2010 рік. 

5. Звіт виконавчого органу Товариства за 2010 рік. 



 
Відомості щодо стану корпоративного управління та стану внутрішнього 

аудиту. 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому 

числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" було отримання доказів, які дозволяють 

сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного 

управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та вимогам Статуту. 

Станом на 31.12.2011 року акціями ПрАТ "АІСЕ Україна" володіло - 4 

акціонера. 

Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ "АІСЕ 

Україна" здійснюється відповідно до статей 8 - 11 Статуту, 

затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ 

"АІСЕ Україна", протокол № 64 від 25.10.2010 року. 

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували 

наступні органи корпоративного управління:  

- Загальні збори акціонерів,  

- Наглядова рада; 

- Правління; 

- Ревізійна комісія.  

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми 

документами акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих 

органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та 

вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол 

№ 60 від 22.02.2010 року).  

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений 

Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квітня.  

Протягом звітного року Правління товариства здійснювало поточне 

управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, 

які встановлено Статутом акціонерного товариства.  

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного 

товариства з органів корпоративного управління протягом звітного року 

здійснювався Ревізійною комісією. Фактична реалізація функцій 

Ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою 

фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 

рік. Звіт ревізійної комісії, затверджений протоколом чергових 

Загальних зборів акціонерів  ПрАТ "АІСЕ Україна" № 66 від "30" квітня 

2011 року, не містить зауважень щодо порушення законодавства під час 

провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й 

підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 

2010 рік. Протягом звітного періоду відбулася зміна зовнішнього 

аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора ТОВ "Аудиторська фірма 

"Капітал Плюс" відбувалось у відповідності до вимог Статуту 

товариства.  

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного 

управління відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 

можливо зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система 

корпоративного управління ПрАТ "АІСЕ Україна" відповідає вимогам 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 

Примітка 19 

Події після дати балансу станом на 31.12.2011 р. 



 

06.04.2012 р. відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "АІСЕ 

Україна". 

Протоколом № 68 чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АІСЕ 

Україна" від "06" квітня 2012 року було розподілено чистий прибуток 

за 2011 рік в розмірі 11 072 773,78 грн.  

Всю суму чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів акціонерам 

товариства пропорційно кількості належних їм акцій. 

Загальними Зборами акціонерів було затверджено: 

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік. 

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік. 

3. Порядок розподілу прибутку за 2011 рік. 

4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік. 

5. Звіт виконавчого органу Товариства за 2011 рік. 

Також затверджено новий склад виконавчого органу (Правління) 

товариства, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

Правління затверджено в наступному складі: 

Голова Правління - Гутварьова Наталія Вікторівна, 

Заступники Голови Правління - Бранець Сніжана Василівна, Дерій 

Святослав Петрович. 

Наглядову Раду затверджено в наступному складі: 

Голова Наглядової Ради - Густаво Хорхе Берхес Пранцетті, 

Члени Наглядової Ради - Фернандез Нуньес Рікардо Еміліо та Сусана 

Ельба Альварез. 

Ревізійну комісію затверджено в наступному складі: 

Голова Ревізійної комісії - Хорхе Енріке Берарді, 

Члени Ревізійної комісії - Розенфельдт Йорге Альберто, Франк Марія. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 

на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 

емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 

видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі 

постачання 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

д/н 



 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

д/н 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

Фактів виплати штрафних санкцій (штрафів, пені, неустойки) та 

компенсації за порушення законодавства не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за 

рахунок використання коштів, отриманих від здійснення 

фінансово-господарської діяльності. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

д/н 

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

та розробку за звітний рік 

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

ПрАТ "АІСЕ Україна " є учасником судових спорів, 

стороною-відповідачем в яких виступає Товариство Предметом зазначних 

позовів є стягення сум за розірваними догвоарами, укладеними із 

споживачами, визнання угод недійсними. 

ПрАТ "АІСЕ Україна" є учасником судових спорів, стороною-позивачем в 

яких виступає Товариство Предметом зазначених позовів є стягнення 

забогованості за укладеними зі споживачами договорами . 

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

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

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

довільній формі 



 
д/н 



 
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис.грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис.грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

    2748.000 1.Виробничого призначення      977.000        0.000        0.000     2748.000      977.000 

       0.000 - будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

       0.000 - машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

     986.000 - транспортні засоби      361.000        0.000        0.000      986.000      361.000 

    1762.000 - інші      616.000        0.000        0.000     1762.000      616.000 

       0.000 2.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

       0.000 - будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

       0.000 - машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

       0.000 - транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

       0.000 - інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 

    2748.000 Усього      977.000        0.000        0.000     2748.000      977.000 

Пояснення : транспортні засоби Знос = 359, ступінь використання= 99% 
інші Знос =521 , ступінь використання= 85% 



 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

За звітний період 

Розрахункова вартість чистих активів 

Скоригований статутний капітал 
Статутний капітал 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій 
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України 31.03.99  N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- 
Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і 
платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17388.000 тис.грн. ) більше скоригованого 

статутного капіталу(5052.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного 

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, 

розрахованому на кiнець року. 

Найменування показника За попередній період 

       17388 
        5052 

        5052 

       31837 
        5052 

        5052 



 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Відсоток за 
корист. коштами 

(% річних) 

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.) 

Дата виник 
нення 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : X            0.00 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X            0.00 X X 

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X            0.00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним 
випуском): 

X            0.00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X            0.00 X X 

За векселями (всього) X            0.00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними 
цінними паперами) (за кожним видом): 

X            0.00 X X 

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

X            0.00 X X 

Податкові зобов'язання X         1180.00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X            0.00 X X 

Інші зобов'язання X       179000.00 X X 

Усього зобов'язань X       180180.00 X X 

Опис: д/н 



 

2009 

Загальні збори акціонерів 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1  3  2 

2010 2  5  4 

2011 3  3  2 

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

Реєстраційна комісія 

Так 

Акціонери 

Реєстратор 

Ні 

X 

X 

X 

Інше д/н 

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку 

Так 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 

Ні 

X 

X 

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

Підняттям карток 

Так 

Бюлетенями ( таємне голосування ) 

Ні 

X 

X 

Підняттям рук X 

Інше д/н 

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

Реорганізація 

Так 

Внесення змін до статуту товариства 

Ні 

X 

X 

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X 

Інше Продовження строку виплати дивідендів 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень 

X 

Депозитарій X 

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

X 

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



 

Органи управління 

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

Стратегичного планування 

Так 

Аудиторський 

З питань призначень і винагород 

Ні 

X 

X 

X 

Іншi д/н 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ? 

Кількість членів наглядової ради 

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві 

(осіб) 

  3 

Який склад наглядової ради ( за наявності )? 

Винагорода є фіксованою сумою 

Так 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 

Ні 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 

Інше д/н 

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

  0 

Кількість представників державиі   0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   2 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0 

Інвестиційний X 

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

_____ Ні 

X 

X 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди 

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 

Так 

Знання у сфері фінансів і менеджменту 

Ні 

Особисті якості (чесність, відповідальність ) 

Інше дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. 
 Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою 
 у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають 
 доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх 
осіб; утримуватися від дій, які можуть призвести  
до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності.  
У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний повідомити у  
письмовій формі про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства 

X 

X 

X 

Відсутність конфлікту інтересів X 

Граничний вік X 

Відсутні будь-які вимоги X 

Іншi д/н 



 

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

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

Так 

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

Ні 

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

Інше д/н 

X 

X 

X 

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

X 



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

Члени правління ( директор ) 

Загальний відділ 

Засідання 
правління 

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

Кількість членів ревізійної комісії _____   2 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

Юридичний відділ ( юрист ) 

Секретар правління 

Секретар загальних зборів 

осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____  4 

Засідання 
наглядової ради 

Загальні збори 
акціонерів 

Так 

Секретар спостережної ради 

Корпоративний секретар 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Інше д/н 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) 

Виконавчий 
орган 

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

Наглядова 
рада 

Загальні 
збори 

акціонерів 

Так 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету 
Обрання та відкликання голови правління 

Обрання та відкликання членів правління 

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

Обрання голови та членів ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Затвердження аудитора 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 
інтересів 

Ні 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

Положення про загальні збори товариства 

Так 

Положення про наглядову раду 

Положення про виконавчий орган (правління) 

Ні 

X 

Інше Положення про діяльність комерційного відділу, кодекс корпортивного управління 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 
акціонерного товариства ? (так/ні) 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

Положення про ревізійну комісію 

Положення про акції акціонерного товариства 

Положення про порядок розподілу прибутку 

______ Так 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Фінансова звітність, результати діяльності 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

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

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Публікується 
у 

пресі,оприлюд 
нюється в 

загальнодосту 
пній 

інформаційній 
базі ДКЦПФР 

про ринок 
цінних 
паперів 

Так 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет 
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюджу 

ється на 
загальних 

зборах 

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

Інформація про склад органів управління 
товариства 

Статут та внутрішні документи 

Протоколи загальних зборів акціонерів 
після їх проведення 
Розмір винагороди посадових осіб АТ 

Так 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

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

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

Не проводились взагалі 

Так 

Менше ніж раз на рік 

Ні 

Раз на рік 

X 

Частіше ніж раз на рік 

X 

X 

X 

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ? 

Загальні збори акціонерів 

Так 

Наглядова  рада 

Ні 

Правління або директор 

X 

X 

X 

Інше д/н 

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



 

З якої причини було змінено аудитора ? 

Не задовольняв професійний рівень 

Так 

Не задовольняли умови угоди з аудитором 

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів 

Ні 

X 

Інше д/н 

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

Ревізійна комісія 

Так 

Наглядова рада 

Ні 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

X 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ? 

З власної ініціативи 

Так 

За дорученням загальних зборів 

Ні 

За дорученням наглядової ради 

X 

Інше д/н 

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

X 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 

Перевірки не проводились 

Інше д/н 

X 

X 

X 

X 

За зверненням виконавчого органу 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів 

X 

X 

X 

X 



 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

Випуск акцій 

Так 

Випуск депозитарних розписок 

Випуск облігацій 

Ні 

X 

Інше д/н 

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Кредити банків 

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

X 

X 

X 

X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились 

X 

______ Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Так 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його 
прийняття : ____________ 30.11.2011 

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________ загальні зброри акціонерів 

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

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________ д/н 
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________ немає відхилень 

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

Не задовольняв професійний рівень особи 

Так 

Не задовольняли умови договору з особою 

Особу змінено на вимогу: 

Ні 

X 

Інше Зміна в законодавсті-переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну 

акціонерів 

суду 

X 

X 

X 

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

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



 
Звіт про корпоративне управління 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

д/н 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

д/н 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

д/н 

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

д/н 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

д/н 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

д/н 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

д/н 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

д/н 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

д/н 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

д/н 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 

д/н 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

д/н 



 

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

д/н 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року; 

д/н 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

д/н 

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

д/н 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

д/н 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема 

наявність механізму розгляду скарг; 

д/н 

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

розглядати скарги; 

д/н 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг); 

д/н 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою 

та результати їх розгляду. 

д/н 



 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1 Посередництво в торгівлі автомобілями д/н            0.00            0.00 д/н        45434.00           86.00 

   2 Інши операційні доходи д/н            0.00            0.00 д/н         7333.00           14.00 



 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості 
реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

   1 Адміністративні витрати           79.00 

   2 Інші операційни витрати           13.50 



 

Дата (рік, місяць, число) 
Коди 

за ЄДРПОУ 

Підприємство___________________________________________________________ 

за КОАТУУ 
за КОПФГ 

за СПОДУ 

за КВЕД 

Приватне акціонерне товариство "АІСЕ Україна" 

Територія______________________________________________________________ М. КИЇВ 
Организаційно-правова форма господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Орган державного управління_____________________________________________ 

Вид економічної діяльності________________________________________________ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОПТОВОЇ І 

Одиниця виміру: тис. грн. 
Адреса________________________________________________________________ 01601 М. КИЇВ М. КИЇВ ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 24, КОРПУС 1, 3-Й 

ПОВЕРХ 

21691356 
8039100000 

234 

      6414 

50.10.3 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Баланс на "31" грудня 2011 р. 

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- -- 
Основні засоби: 

залишкова вартість 030 1114 84 
первісна вартість 031 2748 977 
знос 032 ( 1634 ) ( 893 ) 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- -- 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- -- 

Усього за розділом І 080 1151 109 
ІІ. Оборотні активи 

виробничі запаси 100 31 19 

готова продукція 130 -- -- 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160 584 286 
первісна вартість 161 584 286 
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    ) 

-- -- 220 Поточні фінансові інвестиції 

з бюджетом 170 1071 766 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210       226763       189060 

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНИМИ 

Нематеріальні активи: 
залишкова вартість 010 28 16 
первісна вартість 011 183 183 
накопичена амортізація 012 ( 155 ) ( 167 ) 

Інші фінансові інвестиції 045 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- -- 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- -- 

Запаси: 

поточні біологічні активи 110 -- -- 
незавершене виробництво 120 -- -- 

Товари 140 -- 20 
Векселі одержані 150 -- -- 

за виданими авансами 180 5060 3292 
З нарахованих дохідів 190 -- -- 
Із внутрішніх розрахунків 200 --     -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    ) 

2012 01 01 

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

Інші необоротні активи 070 -- -- 

Відстрочені податкові активи 060 9 9 

Гудвіл при консолідації 075 -- -- 

Гудвіл 065 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

Середня кількість працівників (1)____________ 8 

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

V 



 

IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 500 -- -- 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- -- 
Векселі видані 520 -- -- 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з одержаних авансів 540 31 14 
з бюджетом 550 620 1180 

із внутрішніх розрахунків 600 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 610 212046 165732 
Усього за розділом IV 620 215243 180180 

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- -- 
Баланс 640 247118 197610 

Голова правління 

Головний бухгалтер 

________ 

________ 

Гутварьова Наталія Вікторівна 

Черняєва Наталія Юріївна 

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 

Статутний капітал 300 5052 5052 
Пайовий капітал 310 -- -- 
Додатковий вкладений капітал 320 -- -- 
Інший додатковий капітал 330 -- -- 
Резервний капітал 340 1263 1263 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 25522 11073 
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    ) 
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    ) 

17388 31837 380 Усього за розділом I 
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 38 42 
Інші забезпечення 410 -- -- 

415 -- -- 
416 -- -- 

Цільове фінансування 420 -- -- 
42 38 430 Усього за розділом II 

IIІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків 440 -- -- 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- -- 
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- -- 
Інші довгострокові зобов"язання 470 -- -- 

-- -- 480 Усього за розділом III 

зі страхування 570 -- -- 
з оплати праці 580 2 1 
з учасниками 590 -- 11395 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2544 1858 

з позабюджетних платежів 560 -- -- 

д/н 

Частка меншості 385 -- -- 

Cума страхових резервів 
Cума часток перестраховиків у страхових резервах 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 230 12377 3390 

в іноземній валюті 240 37 37 
Інші оборотні активи 250 44 618 
Усього за розділом II 260 245967 197488 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- 13 

Баланс 280 247118 197610 

у т.ч. в касі 231 -- -- 

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

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    ) 

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

605 -- -- 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) -- 



 
Дата (рік, місяць, число) 

Коди 

за ЄДРПОУ 

Підприємство___________________________________________________________ 

за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 

за КВЕД 

Приватне акціонерне товариство "АІСЕ Україна" 

Територія______________________________________________________________ М. КИЇВ 
Орган державного управління_____________________________________________ 
Организаційно-правова форма господарювання ______________________________ 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Вид економічної діяльності________________________________________________ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОПТОВОЇ І 

Одиниця виміру: тис. грн. 

21691356 
8039100000 

      6414 

234 

50.10.3 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за рік 2011 р. 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

025 (    --    ) (    --    ) 

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНИМИ 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        54565        70038 
Податок на додану вартість 015 ( 9086 ) ( 11673 ) 
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    ) 

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Інші вирахування з доходу 030 ( 45 ) ( 70 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        45434        58295 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 402 ) ( 923 ) 
Валовий: 
Прибуток 050        45032        57372 
Збиток 055 (    --    ) (    --    ) 
Інші операційні доходи 060         7333        14115 

Адміністративні витрати 070 ( 28912 ) ( 28232 ) 
Витрати на збут 080 ( 2041 ) ( 3657 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 4891 ) ( 3501 ) 

Прибуток 100        16521        36097 
Фінансові результати від операційної діяльності: 

Збиток 105 (    --    ) (    --    ) 
Дохід від участі в капіталі 110     --     -- 
Інші фінансові доходи 120     --     -- 
Інші доходи 130     --     -- 
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    ) 
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    ) 
Інші витрати 160 (    --    ) ( 44 ) 

Прибуток 170        16521        36053 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

Збиток 175 (    --    ) (    --    ) 

2012 01 01 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 

061     --     -- 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської 

091 (    --    ) (    --    ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176     --     -- 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 (    --    ) (    --    ) 

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

V 



 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 230          162          238 
Витрати на оплату праці 240        21745        17520 
Відрахування на соціальні заходи 250          844         1116 
Амортизація 260          316          592 
Інші операційні витрати 270        12040        15924 
Разом 280        35107        35390 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 300        50522        50522 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310        50522        50522 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320     219.17185000     505.16607000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330     219.17185000     505.16607000 
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     -- 

Голова правління __________ Гутварьова Наталія Вікторівна 

Головний бухгалтер __________ Черняєва Наталія Юріївна 

д/н 

    --     -- 185 Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності 

(    --    ) (    --    ) 225 Збиток 

Чистий: 
       25522        11073 220 Прибуток 

(    --    ) (    --    ) 210 Податки з надзвичайного прибутку 
(    --    ) (    --    ) 205 Витрати 

Надзвичайні: 
    --     -- 200 Доходи 

(    --    ) (    --    ) 195 Збиток 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
       25522        11073 190 Прибуток 

( 10531 ) ( 5448 ) 180 Податок на прибуток від звичайної діяльності 

    --     -- 226 Забезпечення матеріального заохочення 

    --     -- 215 Частка меншості 

131 (1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     -- 



 
Дата (рік, місяць, число) 

Коди 

за ЄДРПОУ 
Підприємство___________________________________________________________ 

за КОАТУУ 
за КОПФГ 

за КВЕД 

Приватне акціонерне товариство "АIСЕ Україна" 

Територія______________________________________________________________ М. КИЇВ 
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________ 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Вид економічної діяльності________________________________________________ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ОПТОВОЇ I 

Одиниця виміру: тис. грн. 

21691356 
8039100000 

234 

50.10.3 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік 

Стаття Код 

За звітний період За аналогічний 
період 

попереднього року 

1 2 3 

2012 01 01 

4 
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності 

010        54714        70615 
          Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
Погашення векселів одержаних 015     --     -- 
Покупців і замовників авансів 020     --     -- 
Повернення авансів 030           26          397 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035          255          272 
Бюджету податку на додану вартість 040     --     -- 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045           18          305 
Отримання субсидій, дотацій 050     --     -- 
Цільового фінансування 060     --     -- 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     -- 
Інші надходження 080       179088       218076 

090         9970        11947 
          Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 
Авансів 095     --     -- 
Повернення авансів 100           75           27 
Працівникам 105        17989        14446 
Витрат на відрядження 110           70          156 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115         9514        10367 
Зобов'язань з податку на прибуток 120         5139        12379 
Відрахувань на соціальні заходи 125          885         1442 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         5910         6930 
Цільових внесків 140     --     -- 
Інші витрачання 145       183342       196209 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         1207        35762 
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     -- 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         1207        35762 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

180     --     -- 
Реалізація: 
          фінансових інвестицій 
          необоротних активів 190         2732         1707 
          майнових комплексів 200     --     -- 

          дивіденди 220     --     -- 
Інші надходження 230     --          856 

210     --     -- 
Отримані: 
          відсотки 

          необоротних активів 250           10           91 
          майнових комплексів 260     --     -- 

240     --     -- 
Придбання: 
          фінансових інвестицій 

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

V 



 

1 2 3 4 
Інші платежі 270     --     -- 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         2722         2472 
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     -- 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         2722         2472 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
310     --     -- Надходження власного капіталу 

Отримані позики 320     --     -- 
Інші надходження 330     --     -- 
Погашення позик 340     --     -- 
Сплачені дивіденди 350        12916        43070 
Інші платежі 360     --     -- 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370       -12916       -43070 
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     -- 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390       -12916       -43070 
Чистий рух коштів за звітний період 400        -8987        -4836 
Залишок коштів на початок року 410        12414        17250 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     -- 
Залишок коштів на кінець року 430         3427        12414 

Голова правління __________ Гутварьова Наталія Вікторівна 

Головний бухгалтер __________ Черняєва Наталія Юріївна 

д/н 



 
Дата (рік, місяць, число) 

Коди 

за ЄДРПОУ 
Підприємство___________________________________________________________ 

за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 

за КВЕД 

Приватне акціонерне товариство "АІСЕ Україна" 

Територія______________________________________________________________ М. КИЇВ 
Орган державного управління_____________________________________________ 
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________ 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Вид економічної діяльності________________________________________________ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОПТОВОЇ І 

Одиниця виміру: тис. грн. 

21691356 
8039100000 

      6414 

234 

50.10.3 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011 

Стаття Код 

1 2 3 4 

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНИМИ 

Залишок на 
початок року 010         5052     -- 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатко- 
вий 

вкладений 
капітал 

Інший 
додатко- 

вий капітал 

5 6 

    --     -- 

7 8 

        1263        25522 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле 
ний 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

9 10 

    --     -- 

Разом 

11 

       31837 

Коригування: Зміна 
облікової політики 

020 

Виправлення 
помилок 030 

Інші зміни 
040 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 

    --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

    --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

    --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

        5052     --     --     --         1263        25522     --     --        31837 

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних 
засобів 

060     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Уцінка основних 
засобів 

070     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 

120 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140     --     --     --     --     --       -25522     --     --       -25522 

    --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

    --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

    --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

    --     --     --     --     --        11073     --     --        11073 

2012 01 01 

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

V 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Відрахування до 
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

170     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

180     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

200     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Вилучення 
капіталу: Викуп 
акцій (часток) 

210     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

230     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Вилучення частки в 
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Інші зміни в 
капіталі: Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Безкоштовно 
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

280     --     --     --     --     --     --     --     --     -- 

Разом змін в 
капіталі 290     --     --     --     --     --       -14449     --     --       -14449 

Залишок на кінець 
року 300         5052     --     --     --         1263        11073     --     --        17388 

Черняєва Наталія Юріївна _______ Головний бухгалтер 

Гутварьова Наталія Вікторівна _______ Голова правління 

д/н 



 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АIСЕ УКРАЇНА" 

Територія М. КИЇВ 

Орган державного управління ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ 

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Вид економічної діяльності ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ОПТОВОЇ I РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI 

За ЄДРПОУ 21691356 
За КОАТУУ 8039100000 

За CПОДУ       6414 
За КОПФГ 234 

За КВЕД 50.10.3 

КОДИ 

Одиниця виміру: тис. грн. 

12 01 01 Дата /рік, місяць, число/ 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
рядка 

Залишок на початок року 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

Надійшло за 
рік 

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) 

первісної 
(переоціненої 

) вартості 

накопиченої 
амортизації 

Вибуло за рік 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 

корисності за 
рік 

Залишок на кінець року 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

Інші зміни за рік 

первісної 
(переоціненої 

) вартості 

накопиченої 
амортизації 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік 
Форма № 5           Код за ДКУД 1801008 

I. Нематеріальні активи. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 
природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Права користування майном 
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Права на комерційни 
призначення 030 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Права на об'єкти промислової 
власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Авторські та суміжні з ними 
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

060 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші нематеріальні активи 
070 182 155 -- -- -- -- -- 12 -- 

-- -- 1 -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 

-- -- 182 167 

Разом 
080 183 155 -- -- -- -- -- 12 -- -- -- 183 167 

Гудвіл 
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

Групи основних засобів Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

первісна 
(переоцін 

ена) 
вартість 

знос 

Надійшл 
о за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 

первісна 
(переоцін 

ена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, 
щодо яких існує обмеження права 
власності (081) -- 
вартість оформлених у заставу 
нематеріальних активів (082) -- 
вартість створених підприємством 
нематеріальних активів (083) -- 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, 
отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -- 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних 
активів, щодо яких існує обмеження права 
власності (085) -- 

II. Основні засоби. 

Вибуло за рік 

первісна 
(переоцін 

ена) 
вартість 

знос 

8 9 

Нарахова 
но 

амортиза 
ції за рік 

10 

Втрати 
від 

зменшен 
ня 

кориснос 
ті 

11 

Інші зміни за рік 

первісної 
(переоцін 

еної) 
вартості 

зносу 

12 13 

Залишок на кінець 
року 

первісна 
(переоцін 

ена) 
вартість 

знос 

14 15 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

первісна 
(переоцін 

ена) 
вартість 

знос 

16 17 

передані в 
оперативну оренду 

первісна 
(переоцін 

ена) 
вартість 

знос 

18 19 

у тому числі 

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Будинки, споруди, та 
передавальні пристрої 

120 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Машини та обладнання 130 226 179 -- -- -- -- -- 24 -- -- -- 

Транспортні засоби 140 986 721 -- -- -- 625 521 161 -- -- -- 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 202 156 1 -- -- 6 6 40 -- -- -- 

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші основні засоби 180 91 48 10 -- -- 1 1 15 -- -- -- 

Бібліотечні фонди 190 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 78 78 -- -- -- 8 8 -- -- -- -- 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

226 203 -- -- -- -- 

361 361 -- -- -- -- 

197 190 -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

100 62 -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

70 70 -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 1165 452 -- -- -- 1142 495 50 -- -- -- 

Разом 260 2748 1634 11 -- -- 1782 1031 290 -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

23 7 -- -- -- -- 

977 893 -- -- -- -- 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -- 
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -- 

III. Капітальні інвестиції. 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -- 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) -- 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 

(265) -- 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -- 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -- 

(267) -- 

З рядка 260 графа 15 

IV. Фінансові інвестиції. 1 2 3 

Капітальне будівництво 280 -- -- 

Придбання (виготовлення) основних засобів 
290 11 -- 

4 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік На кінець року 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 300 -- -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- -- 

дочірні підприємства 360 -- -- -- 

спільну діяльність 370 -- -- -- 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу 
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю З рядка 260 графа 14 

(2641) -- 

(2651) -- 

(269) -- 

Придбання (створення) нематеріальних  активів 
310 -- -- 

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 -- -- 



 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у 
статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- -- 

акції 390 -- -- -- 

облігації 400 -- -- -- 

Інші 330 -- -- 

Разом 340 11 -- 

інші 410 -- -- -- 

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- -- -- 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 
інвестиціх відображені: 

(421) -- за собівартістю 
(422) -- за справедливою вартістю 
(423) -- за амортизованою собівартістю 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції 
відображені: 

(424) -- за собівартістю 
(425) -- за справедливою вартістю 
(426) -- за амортизованою собівартістю 

1 2 3 

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна 
оренда активів 440 1 -- 

4 

Операційна курсова різниця 450 -- -- 

Найменування показника Код 
рядка 

Доходи Витрати 

V. Доходи та витрати 

Реалізація інших оборотних  активів 460 2281 738 

Штрафи, пені, неустойки 470 3348 22 

Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення 480 -- -- 

Інші операційні доходи і витрати 490 1703 4131 

у тому числі відрахування до резерву сумнівних 
боргів 491 Х -- 

непродуктивні витрати та втрати 492 Х -- 

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- -- 

дочірні підприємства 510 -- -- 

спільну діяльність 520 -- -- 

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х 

Проценти 540 Х -- 

Фінансова оренда активів 550 -- -- 

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових 
інвестицій 570 -- -- 

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- -- 

Результат оцінки корисності 590 -- -- 

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- -- 

Неопераційна курсова разниця 600 -- -- 

Безоплатно одержані активи 610 -- Х 

Списання необоротних активів 620 Х -- 

Інші доходи і витрати 630 -- -- 

1 2 3 

Каса 640 -- 

Найменування показника Код 
рядка 

На кінець року 

VI. Грошові кошти 

Поточний рахунок в банку 650 3427 

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -- 

Грошові коншти в дорозі 670 -- 

Еквіваленти грошових коштів 680 -- 

Разом 690 3427 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання 
(691) -- яких обмежено 

(341) -- 
З рядка 340 графа 3 
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 

(342) -- фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій 



 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -- 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) -- 
контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 

1 2 3 4 

Види забеспечень і резервів Код 
рядка 

Залишок на 
початок 

року 

Збільшення за звітний 
рік 

VII. Забеспечення і резерви. 

нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахуванн 

я 

Використов 
ано у 

звітному 
році 

Сторновано 
невикорист 
ану суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 
відшкодува 
ння витрат 

іншою 
стороною, 

що 
врахована 

Залишок на 
кінець року 

5 6 7 8 9 

Забеспечення на виплату відпусток працівникам 
710 38 42 -- 24 14 -- 42 

Забеспечення  наступних витрат на додаткове 
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- -- 

Забеспечення наступних витрат на виконання 
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- -- 

Забеспечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- -- 

Забеспечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- -- 

760 -- -- -- -- -- -- -- 

770 -- -- -- -- -- -- -- 

Резерв сумнівних боргів 
775 -- -- -- -- -- -- -- 

Разом 
780 38 42 -- 24 14 -- 42 

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції -- 
основної діяльності 

(633) 



 

1 2 3 4 

Найменування показника 

Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

VIII. Запаси. 

збільшення 
чистої 

вартості 
реалізації * 

уцінка 

5 

Сировина і матеріали 800 16 -- -- 

Найменування показника 

Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками непогашення 

IX. Дебіторська заборгованість. 

до 12 
місяців 

від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 940 286 286 -- 

6 

-- 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 810 -- -- -- 

Матеріали сільськогосподарського призначення 
860 -- -- -- 

Поточні біологічни активи 
870 -- -- -- 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 
880 -- -- -- 

Паливо 820 3 -- -- 

Тара і тарні матеріали 830 -- -- -- 

Будівельні матеріали 840 -- -- -- 

Запасні частини 850 -- -- -- 

Незавершене виробництво 890 -- -- -- 

Готова продукція 900 -- -- -- 

Товари 910 20 -- -- 

Разом 920 39 -- -- 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю 
реалізації (921) -- 
переданих у переробку (922) -- 
оформлених у заставу (923) -- 
переданих на комісію (924) -- 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий 
рахунок 02) (925) -- 

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 189060 187248 1812 -- 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -- 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -- 

Найменування показника Код 
рядка 

Сума 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей. 

1 2 3 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -- 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не 
прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 -- 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -- 

Найменування показника Код 
рядка 

Сума 

XI. Будівельні контракти. 

1 2 3 

Заборгованість на кінець звітного року: 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами 

1160 -- 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -- 

валова замовникам 1130 -- 

валова замовників 1120 -- 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -- 

з авансів отриманих 1140 -- 

(926) -- З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу 



 

Найменування показника Код 
рядка 

Сума 

XII. Податок на прибуток. 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 
1210 5448 

Найменування показника Код 
рядка 

Сума 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань. 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 
1300 302 

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 
1220 9 

на кінець звітного року 
1225 9 

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 
1230 -- 

на кінець звітного року 
1235 -- 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 
1240 5448 

у тому числі: поточний податок на прибуток 
1241 5448 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 
1242 -- 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань 
1243 -- 

Відображено у складі власного капіталу - усього 
1250 -- 

у тому числі: поточний податок на прибуток 
1251 -- 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 
1252 -- 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 
1253 -- 

Використано за рік - усього 
1310 11 

у тому числі на: будівництво об'єктів 
1311 -- 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 
1312 11 

з них машин та обладнання 
1313 -- 

придбання (створення) нематеріальних активів 
1314 -- 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 
1315 -- 

1316 -- 

1317 -- 



 

1 2 3 

Групи біологічних активів Код 
рядка первісна 

вартість 

XIV. Біологічні активи. 

Довгострокові біологічні активи 1410 -- 
- усього 
в тому числі 

4 

накопич 
ена 

амортиза 
ція 

-- 

5 

надійшло 
за рік 

-- 

залишок на початок 
року 

Обліковуються за первісною вартістю 

6 

первісна 
вартість 

-- 

7 

накопич 
ена 

амортиза 
ція 

-- 

вибуло за рік 

8 

нараховано 
амортизації 

за рік 

-- 

9 

втрати від 
зменшення 
корисності 

-- 

10 

вигоди 
від 

відновле 
ння 

кориснос 
ті 

-- 

первісна 
вартість 

-- 

накопиче 
на 

амортизац 
ія 

-- 

залишок на кінець 
року 

11 12 

Обліковуються за справедливою вартістю 

13 

залишок 
на 

початок 
року 

-- 

14 

надійшло 
за рік 

-- 

15 

зміни 
вартості 

за рік 

-- 

16 

вибуло за 
рік 

-- 

17 

залишок 
на кінець 

року 

-- 

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Поточні біологічні активи 1420 -- 
- усього 
в тому числі 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Х Х Х Х 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Х Х Х Х 

біологічні активи в стані біологічних 
перетворень 

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Х Х Х Х 

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Х Х Х Х 

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Х Х Х Х 

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -- 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

(1432) -- справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права 

(1433) -- власності 



 

1 2 3 

Найменування показника 
Код 

рядка 
дохід 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів. 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 -- 
- усього 
в тому числі 

4 

витрати 

5 

Вартість 
первісного 
ивзнання 

Результат від первісного 
визнання 

6 7 8 9 10 11 

зернові і зернобобові 1510 -- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Витрати 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Уцінка 
Виручка від 

реалізації 
Собівартість 

реалізації 
реалізації 

первісного 
визнання та 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток+, збиток-) від 

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 -- 
- усього 
в тому числі 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- -- приріст живої маси - усього 

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- -- з нього :   великої рогатої худоби 

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --             свиней 

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- -- молоко 

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- -- вовна 

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- -- яйця 

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- -- інша продукція тваринництва 

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- -- додаткові біологічні активи тваринництва 

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- -- продукція рибництва 

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні 
активи - разом 

Голова правління Гутварьова Наталiя Вiкторiвна 

Головний бухгалтер Черняєва Наталiя Юрiївна 


