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

 

 
Директор    Созоник Василь Зіновійович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
    18.04.2013
    (дата)
  М.П.   
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ 

АТП"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 03117760

 
1.4. Місцезнаходження емітента  81600, Львівська, Миколаївський, м.Миколаїв, вул.Лисенка, 37
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 03241/   5-12-11, 03241/   5-12-11

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  atp24665_@mail.ru
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  76, Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"  
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 atpmykolayiv.bfg.lviv.ua  

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:atp24665_@mail.ru


Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
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 X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
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 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
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  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
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
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
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 періоду

 

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
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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) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (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)

 

30. Примітки
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь - яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi, оскiльки ПрАТ станом на 31.
12.2012 року не входить в будь - якi обєднання. 
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом 
звiтного перiоду не здiйснювався. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових 
цiнних паперiв товариство не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало. 
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Миколаївське АТП"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 81600

3.1.5. Область, район Львівська, Миколаївський

3.1.6. Населений пункт м.Миколаїв

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Лисенка, 37
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 14011200000000300

3.2.2. Дата державної реєстрації 05.05.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Серiя АОО №462512, Миколаївська районна державна 
адмiнiстрацiя Львiвської обл.

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 656750,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 656750,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ КБ "Надра" Львівське Регіональне Управління

3.3.2. МФО банку 380764

3.3.3. Поточний рахунок 26001252985011

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

д/н

3.3.5. МФО банку д/н

3.3.6. Поточний рахунок д/н
 

3.4. Основні види діяльності Вантажний автомобільний транспорт 49.11, д/н д/н, д/н 
д/н
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5
Оптово-роздрібна торгівля Серія ТПБ 846648 01.04.2011 ДПІ у Миколаївському районі 31.03.2016
Опис Оптово-роздрібна торгівля
Побутові послуги ТПБ 846647 01.04.2011 ДПІ у Миколаївському районі 31.03.2016
Опис Побутові послуги.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом емітента є загальні збори емітента.
Директор, Наглядова рада Товариства (Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Член Наглядової ради) 
та Ревізор.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор

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

Созоник Василь Зіновійович

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

КС, 070041, 18.07.2002, Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській област

6.1.4. Рік народження** 1958

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Директор ПрАТ "Миколаївське АТП"

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини
у посадової особи товариства немає.

6.1.1. Посада Ревізор

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

Шийка Надiя Iванiвна

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

КА, 681262, 24.12.1997, Миколаївським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1966

6.1.5. Освіта** середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ПрАТ "Миколаївське АТП", Головний бухглтер

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
представник аудиторської фірми що здійснює перевірки 
діяльності Товариства, призначено строком на 5 ркоів 
(відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, що 
відбулись 16 вересня 2011 року та рішення Наглядової 
ради товариства, протокол від 16 вересня 2011 року). 
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини
у посадової особи товариства немає.

6.1.1. Посада Секретар Наглядової ради

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

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

КВ, 85007, 17.02.1999, Миколаївським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1959

6.1.5. Освіта** середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ПрАТ "Миколаївське АТП", водій

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi чи 
посадовi злочини у посадової особи товариства немає.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Жолінський Ігор Григорович

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

КА, 974304, 15.11.1998, Миколаївським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл.

6.1.4. Рік народження** 1957

6.1.5. Освіта** середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Водій

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi чи 
посадовi злочини у посадової особи товариства немає.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

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

Жук Ігор Іванович

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

КВ, 341957, 13.01.2000, Миколаївським РВ УМВС 
України у Львівській області

6.1.4. Рік народження** 1962

6.1.5. Освіта** Середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Заступник директора ПрАТ "Миколаївське АТП"
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6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини
у посадової особи товариства немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

особи

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

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на п
ред'явника

привілейов
ані іменні

привілейов
ані на пред'
явника

Кількість за видами акцій

Голова Наглядової ради Жук Iгор Iванович КС, 341957, 13.01.2000, 
Миколаївським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

05.03.1997 5651 0,215112 5651 0 0 0

Ревізор Шийка Надiя Iванiвна КА, 681262, 24.12.1997, 
Миколаївським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Директор Созоник Василь Зіновійович КС, 070041, 18.07.2002, 
Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській област

06.03.1997 1809925 68,897031 1809925 0 0 0

Член Наглядової ради Жолінський Ігор Григорович КА, 974304, 15.11.1998, 
Миколаївським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

6800 0,258850 6800 0 0 0

Секретар Наглядової ради Суботик Василь 
Миколайович

КВ, 085007, 17.02.1999, 
Миколаївським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

05.03.1997 2224 0,084659 2224 0 0 0

Усього 1824600 69,455653 1824600 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

ТзОВ "Українськi iнвестицiї" 20819653 Україна, 79057, Львівська, д/н, 
м.Львiв, вул.Ген Чупринки, 136

04.11.1997 322096 12,260982 322096 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

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

Дата 
внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Созоник Василь Зiновiйович КС, 070041, 18.07.2002, Галицьким РВ 
УМВСУ у Львiв.обл.

06.03.1997 1809925 68,897031 1809925 0 0 0

Усього 2132021 81,158013 2132021 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 26.04.2012

Кворум зборів ** 70,690000

Опис Порядок денний :
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-
господарської діяльності в 2011 році та основні 
напрямки діяльності на 2012 рік;
5. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства;
6. Визначення порядку розподілу прибутку за 2011 рік.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск

Міжнародний ід
ентифікаційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
та форма 
випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.12.2010 69/13/1/10 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
Державної 
комiсiї з цiнних 
паперiв та 
фондового ринку
України

UA4000109623 Акція проста 
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0,25 2627000 656750,00 100,000000

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

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

засобів 
на початок 
періоду 

на кінець 
періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого 
призначення: 

1420,0 1607,7 0,0 0,0 1420,0 1607,7

будівлі та споруди 876,0 837,0 0,0 0,0 876,0 837,0
машини та обладнання 22,0 28,0 0,0 0,0 22,0 28,0
транспортні засоби 519,0 739,7 0,0 0,0 519,0 739,7
інші 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0
2. Невиробничого 
призначення: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

будівлі та споруди 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього 1420,0 1607,7 0,0 0,0 1420,0 1607,7

Опис В структурi основних засобiв велику частину становлять 
будiвлi i споруди - 43%; сюди входять: виробничi , 
станцiя дiагностики автомобiлiв,  блок тупiкових постiв, 
котельня,  АЗС, столярний цех, матерiальнi склади, КТП,
а також: невиробничi примiщення -  примiщення 
адмiнiстративно - побутового корпусу. Ступiнь зносу 
будiвель - 66,3 %. Вартiсть транспортних засобiв в 
структурi основних засобiв становить 53%. В 
пiдприємствi облiковуються 15 автомобiлiв рiзних марок
i вантажопiд'ємностiи: в т.ч.: самоскиди: КРАЗ 256 -  1 
шт., Бортовi а/м: КАМАЗ 5320 - 2 шт., ЗIЛ 431610 - 1 
шт., Автомобiлi-тягач КАМАЗ 5410 - 1 шт., VOLVO 
  FH12 - 3 шт, RENAULT- 3 шт, IVECO - 1 шт,  (цистерна)
ГАЗ5327 - 1 шт., Легковi автомобiлi: ВАЗ, ГАЗ - 2 шт., а 
також 10 напiвпричiпа: iз них: 8 -рефрижераторiв, 2 -
бортових. До бортових автомобiлiв є в наявностi 2 
бортових причiпiв. Рухомий склад дуже зношений - 
ступiнь зносу транспорту становить 86%.

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

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 1656,9 990,2
Статутний капітал (тис. грн.) 656,8 656,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 656,8 656,8
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Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено
за даними Балансу: розрахункова вартість чистих 
активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; 
статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний 
капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 1000,1 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 1000,1 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 220,00 X X
у тому числі:
Кредит банку 28.09.2007 220,00 16,000000 21.12.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 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 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 47,60 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов'язання X 482,70 X X
Усього зобов'язань X 750,30 X X
Опис д/н
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2010 1 0
2 2011 2 1
3 2012 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*) Ні (*)

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
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

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

X

Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/
ні) ні
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Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 2

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*) Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*) Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради

Засідання правління

Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Так Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

Ні Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

Ні Ні Ні

Інше (запишіть) Ні Ні Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

(*)
Загальні збори 
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 
компетенції 
жодного органу

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Ні Так Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового 
звіту або балансу чи бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні
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Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею 
осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*) Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Інформація роз
повсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у 
пресі, оприлюд
нюється в загал
ьнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються на 
запит акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності 

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

Ні Ні Ні Ні Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Ні

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Ні Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*) Ні (*)

Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*) Ні (*)

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?

Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) закінчення ліцензії
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н
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* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так (*) Ні (*)

З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років?
Так (*) Ні (*)

Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?
Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів X
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суду X
Інше (запишіть) Переведення акцій у 

бездокументарну 
форму випуску

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

01.01.1900

яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - 
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік.

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.

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.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.

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.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

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.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

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).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
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ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

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

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва
коди

Дата (рік, місяць, число) 12 12 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП"
за ЄДРПОУ 03117760

Територія львівська обл. за КОАТУУ 4623010100
Організаційно-правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

Орган державного управління . за КОДУ .
Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт за КВЕД 49.11
Середня кількість працівників 37
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 81600, Миколаївський, м.Миколаїв, вул.Лисенка, 37
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

На 31.12.2012
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1420,2 1607,7
первісна вартість 031 5433,7 5939,7
знос 032 (4013,5) (4332,0)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 (     ) (     )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 1420,2 1607,7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 139,4 137,4
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 734,4 600,0
первісна вартість 161 734,4 600,0
резерв сумнівних боргів 162 (     ) (     )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 9,2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 28,2 25,9
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 16,7 22,9
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у тому числі в касі 231 0,1
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 4,3 1,3
Усього за розділом II 260 923,0 796,7
III. Витрати майбутніх періодів 270 1,9 2,8
IV.  Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 2345,1 2407,2

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 656,8 656,8
Додатковий капітал 320 2583,4 2583,4
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2250,0 -1583,3
Неоплачений капітал 360 (     ) (     )
Усього за розділом I 380 990,2 1656,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов'язання 480 408,6 220,0
IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 290,9 83,1
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом 550 138,1 47,6
зі страхування 570 8,5 27,4
з оплати праці* 580 36,4 59,0

605
Інші поточні зобов`язання 610 472,4 313,2
Усього за розділом IV 620 946,3 530,3
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 2345,1 2407,2

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 59,0

Примітки:
Принципи вiдображення активiв Товариства у фiнансовiй звiтностi, їх класифiкацiя та оцiнки у бухгалтерському облiку 
вiдповiдають вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
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2. Звіт про фінансові результати

За 2012 р.
Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття Код 
рядка

За звітній період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13447,0 13238,6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (2241,2) (2206,4)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020)

030 11205,8 11032,2

Інші операційні доходи 040 127,3 319,8
Інші доходи 050
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 11333,1 11352,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (9996,7) (9753,0)
Інші операційні витрати 090 (574,1) (797,8)
у тому числі: 091 (     ) (     )

092 (     ) (     )
Інші витрати 100 (18,6) (52,1)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (10589,4) (10602,9)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 743,7 749,1
Податок на прибуток 140 113,2 122,9
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 630,5 626,2
Забезпечення матеріального заохочення 160
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів

201

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів

202

Примітки:
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiдреалiзацiї продукцiї за вирахуваннм 
вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо.

Керівник Созоник Василь Зіновійович
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Шийка Надiя Iванiвна
(підпис) (ініціали, прізвище)
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27. Аудиторський висновок

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП" СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 
РОКУ

1. Адресат : акцiонери, керівництво ПрАТ "Миколаївське АТП". Цей аудиторський висновок, подається до 
вiддiлення Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi регулярної iнформацiї емiтента.

2. Вступний параграф
2.1. Основні відомості про емітента :
2.1.1. Повне найменування : Приватне акціонерне товариство "Миколаївське АТП;
2.1.2 Код за ЄДРПОУ : 03117760;
2.1.3. Місцезнаходження : 81600, Львівська обл.,  м. Миколаїв, вул. Лисенка, 37, КОАТУУ - 4623010100;
2.1.4. Дата державної реєстрації : 05 травня 1998 року.

2.2. Опис аудиторської перевірки
Ми, аудитори  ПП  "Аудиторська фірма "Логіка" (далi " Аудитор" ), провели аудит фінансової звітності приватного
акціонерного товариства "Миколаївське АТП" (далі - Товариство) у складi регулярної рiчної iнформацiї до 
НКЦПФР за 2012 рiк, яка включає Баланс (форма №1-м) за станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi 
результати (форма №2-м).
Аудит здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора"
При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансовий звіт не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом 
тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовому звіті. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi основи, принципи та правила складання фінансової 
звітності :
- Концептуальною основою складання фінансової звітності є національні П(С)БО;
-Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 з наступними змінами та доповненнями. 
- Записи в журнал господарських операцій проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факти 
здійснення господарських операцій, а також ці записи формують електронні форми (регістри) бухгалтерського 
обліку, що будуються автоматизованою системою бухгалтерського обліку 1С: Підприємство 7.7. 

3. Опис вiдповiдальності управлiнського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів.
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   Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 
звiтностi згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

4. Опис вiдповiдальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цього фінансового звіту на підставі аудиторської 
перевірки. 

5. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності

  Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають 
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не 
було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, 
що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. 
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової 
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi 
використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 
загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними 
для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

5.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство на дату балансу не провело переоцінку основних засобів, з огляду на що, ми не в змозі підтвердити їх 
справедливу вартість.
Показник фінансової звітності "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" та "Інші поточні 
зобов"язання" включає заборгованість фізичних осіб, яка має ознаку сумнівності, однак це обмеження не містить 
ознаки суттєвості , тому воно несе незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.
Аудитор не володiє iнформацiєю щодо повного пiдтвердження активів та зобов'язань актами звiрок з 
контрагентами, альтернативні процедури не в повній мірі задовольнили Аудитора, тому він не має змоги 
об'рунтовано пiдтвердити фактичну наявнiсть та розмiр активів та зобов"язань.

5.2 Умовно-позитивна думка 

На думку Аудитора, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, з огляду на наведене в параграфі 
"Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", фінансові звіти  у всіх суттєвих аспектах справедливо та 
достовірно відображають фінансовий стан ПрАТ "Миколаївське АТП"  станом на 31 грудня  2012р., а також 
результати його діяльності згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України та
відповідають вимогам законодавства України .

6. Інша допоміжна інформація 
6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
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  Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, 
суми його зобов"язань Розрахунок вартості чистих активів здійснювався згідно  Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. 
з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 Цивільного 
кодексу України. Розрахункова вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 1656,
9 тис.грн. та є більшою від статутного капіталу на 1000,1 тис.грн. 
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Миколаївське АТП" вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема, нормам п. 3 т.155
Цивiльного кодексу.України. 

6.2.Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
   
Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 
емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав 
аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

6.3. Значні правочини 

Приватне акціонерне товариство "Миколаївське АТП" у 2012 роцi не здійснювало правочинiв, якi вiдповiдно до 
ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Емiтента вартiсть активiв на початок року складає 2345,1 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає 
дослiдженню Аудитором складає 234,5 тис.грн. Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання 
Емiтентом вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.

6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам 
законодавства

*Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння);
* Наглядова Рада (орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 
Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу); 
* Директор (одноосiбний виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Пiдприємства та 
органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради); 
* Ревiзор (орган контролю, завданням якого є здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Пiдприємства). 
Правовий статус, права, обов'язки, повноваження та вiдповiдальнiсть зазначених органiв управлiння та контролю 
регламентуються Статутом товариства, затвердженим  Загальними зборами акцiонерiв 16 вересня 2011 року 
(протокол №2). Загальнi Збори акцiонерiв товариства проводились 26 квітня 2012 року. На яких, вiдповiдно до 
порядку денного, затвердженi звiти органiв управлiння; фiнансовi результати дiяльностi товариства та порядок 
розподiлу прибутку за 2011 рiк; прийнятi рiшення стосовно визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства 
на 2012 рiк. Фактiв, якi свiдчать про те, що товариство не сприяє реалiзацiї та не забезпечує захист прав та 
законних iнтересiв акцiонерiв не встановлено. На думку Аудитора система корпоративного управлiння товариства 
створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж Наглядовою радою та 
виконавчим органом. Органи товариства та їх посадовi особи дiють в iнтересах товариства. Система внутрiшнього 
контролю ПрАТ "Миколаївське АТП", у важливих аспектах, забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та 
поточного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Стан корпоративного управлiння на 
ПрАТ "Миколаївське АТП" в цiлому вiдповiдає вимогам ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, 
внутрiшнiм нормативно - розпорядчим документам. Комiтет з питань аудиту в акцiонерному товариствi не 
утворювався, Наглядовою радою рiшення про запровадження на ПрАТ "Миколаївське АТП" посади внутрiшнього 
аудитора та корпоративного секретаря не приймалось. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



6.5. Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

  Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його 
середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час 
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до 
управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати 
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок 
шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням 
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта 
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить 
суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

7. Основні відомості про аудиторську фірму :

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Логіка"  
Свідоцтво № 3394 від 27.05.2004р. видане рішенням АПУ від 27.05.2004р. (продовжене до 27.05.2014р. згідно 
рішення АПУ № 202/3 від 21.05.2009р.)
ЄДРПОУ 32940119
81652, м. Новий Розділ, Львівської області, вул.Шашкевича 9/1 тел. (261) 2-23-91
 
8. Підстава та строки проведення аудиту 

Аудит проведений на підставі укладеного Договору на проведення аудиту № 5 від 06 березня 2013 року у строки з 
06 березня 2013 року по 15 березня 2013 року.

Директор приватного підприємства
"Аудиторська фірма "Логіка"
(сертифікат А №005768 виданий 
     Рішенням АПУ № 134 від 29.04.2004р.)               Мельник А.В.

15 березня 2013 року
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