
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРАГА АВТО"

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Жильчиков В.Ю.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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

(дата)
29.04.2012

М.П.

за                   рік2011

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

31167690
вул. Академіка Кримського, буд.27, м. Київ, 
Святошинський, 03142

(044) 207-77-00, (044) 207-77-00

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)
29.04.2012

2.2. Річна 
інформація 
опублікована у

(дата)
27.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

78 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

Акцiонерне товариство

2.3. Річна 
інформація 
розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

www.praga-auto.com.ua/

(адреса сторінки)

(дата)
29.04.2012

1.6. Електронна поштова адреса емітента V.Belskiy@praga-auto.com.ua
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:

Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;

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.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;

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.

X10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

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.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
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;

г) інформація про похідні цінні папери;

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  У зв'язку з відсутністю у 2011 році фактів, подій, явищ та інших даних, 
необхідних для заповнення відповідних форм Річної інформації Емітента, або заповнення яких 
Емітентом не передбачено (не є обов'язковим), не наводиться:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
- Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
- Інформація про рейтингове агентство
- Інформація про дивіденди
- Процентні облігації
- Дисконтні облігації
- Цільові (безпроцентні) облігації
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
- Інформація про похідні цінні папери
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
- Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених та 
виданих сертифікатів цінних паперів
- Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо замовлених бланків 
сертифікатів інших цінних паперів
- Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам 
сертифікатів інших цінних паперів
- Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. Інформація щодо виданих власникам 
сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- Інформація про собівартість реалізованої продукції
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)

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.

X25. Річна фінансова звітність.
X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
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)
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- Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами )
- Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)
- Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними 
цінними паперами))
- Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)
- Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом року
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАГА АВТО"

ПрАТ "ПРАГА АВТО"

м. Київ, 
03142

м. Київ

вул. Академіка Кримського, буд.27

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування
3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район
3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Акцiонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

ААБ № 071751
18.09.2000
Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація

147500,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

147500,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен 
Банк Аваль"

300335

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен 
Банк Аваль"

300335

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

2600412206

2600412206

3.4. Основні види діяльності

50.10.1

50.10.2

50.20.0

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Оптова торгiвля автомобiлями

Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв

Роздрiбна торгiвля автомобiлями
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ"

35940298 Вінницьке шосе, буд.23, м. Хмельницький, 
Хмельницький, Хмельницька область, 29000

78,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)

Жильчиков Валерій Юрійович д/н, д/н, д/н 22,00000000000

100,00000000000Усього:
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 26
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 24
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року: 2011 р. – 352,1 тис. грн., 2010 р. – 318,3 тис. грн. (збільшився на 33,8 тис. грн.)
Кадрова програма Емітента спрямована на забезпечення високо рівня кваліфікації працівників та 
його відповідності  операційним потребам Емітента.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1966

25
д/н

6.1.8. Опис:  Рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.05.2011 р. (Протокол № 02/11) 
ліквідовано колегіальний виконавчий орган - Дирекцію, припинено (достроково) повноваження 
Генерального директора, заступника Генерального директора і директора, утворено одноосібний 
виконавчий орган - Генерального директора. Повноваження та обов'язки Генерального 
директора визначені Статутом та Положенням про Генерального директора, затвердженим 
рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.05.2011 р. (Протокол № 02/11). Винагорода в 
натуральній формі Генеральному директору не виплачувалась, змін у персональному складі 
Генерального директора не відбувалося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
Генеральний директор не має. Стаж керівної роботи Генерального директора -25 років, 
попередня посада Генерального директора - заступник Голови правління ЗАТ "МТ Консалтинг". 
Генеральний директор не займає посад та не працює ні на яких інших підприємствах. 
Генеральним директором не надано згоди на розкриття паспортних даних.

вища

Жильчиков Валерій Юрійович

д/н, д/н, д/н

Генеральний директор

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1967

4
ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ"

6.1.8. Опис:  Рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.05.2011 р. (Протокол № 02/11) 
ліквідовано колегіальний контролюючий орган - Ревізійну комісію, припинено (достроково) 
повноваження Голови і членів Ревізійної комісії, утворено одноосібний виконавчий орган - 
Ревізора. Повноваження та обов'язки Ревізора визначені Статутом і Положенням про Ревізора, 
затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.05.2011 р. (Протокол № 02/11). 
Винагорода, у т.ч. в натуральній формі, Ревізору не виплачувалась, змін у персональному складі 
Ревізора не відбувалося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ревізор не має. 
Стаж керівної роботи Ревізора на останній посаді - 4 роки. Ревізор обіймає посаду Генерального 
директора ТОВ "ХОЛДИНГ-ІНВЕСТ", місцезнаходженням: 29000, Хмельницька обл., 
м.Хмельницький, Вінницьке шосе, буд.23. Ревізором не надано згоди на розкриття паспортних 
даних.

вища

Харун Леонід Васильович

д/н, д/н, д/н

Ревізор акціонерного товариства

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Жильчиков Валерій 
Юрійович

19.01.2011 22 22,00000000000 22 0 0 0Генеральний директор д/н, д/н, д/нфізична особа

Усього: 22 22,00000000000 22 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХОЛДИНГ-
ІНВЕСТ"

35940298 Вінницьке шосе, буд.23, м. 
Хмельницький, Хмельницький, 
Хмельницька область, 29000

29.03.2010 78 78 78 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Фізична особа 19.01.2011 22 22 22 0 0 0д/н, д/н, д/н

100 100 100 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

13.05.2011
100

Дата проведення
Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів Емітента (Товариства):
1. Про приведення типу Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства»
2. Про внесення змін до Статуту Товариства
3. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства
4. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
5. Про припинення повноважень та обрання Дирекції Товариства
6. Про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства
7. Про призначення Реєстраційної комісії Товариства
Пропозицій до переліку питань порядку денного Загальних зборів акціонерів не надходило.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Дирекція
Результати розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (Протокол № 02/11):
- Привести організаційно-правову форму господарювання (тип) Товариства у відповідність до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (прийнято одностайно);
- Визнати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАГА АВТО» правонаступником 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»  (прийнято одностайно);
- Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» 
(додається) (прийнято одностайно);
- Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» й у встановленому порядку здійснити його 
державну реєстрацію (прийнято одностайно);
- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» (додається) (прийнято одностайно);
- Затвердити Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРАГА АВТО» (додається) (прийнято одностайно);
- Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» (додається) (прийнято одностайно);
- Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» (додається) (прийнято одностайно);
- Ліквідувати колегіальний виконавчий орган – Дирекцію та припинити (достроково) 
повноваження Генерального директора, заступника Генерального директора і директора 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» (прийнято одностайно);
- Утворити одноосібний виконавчий орган – Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» (прийнято одностайно);
- Призначити Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРАГА АВТО» Жильчикова Валерія Юрійовича (прийнято одностайно);
- Ліквідувати колегіальний контролюючий орган – Ревізійну комісію та припинити (достроково) 
повноваження Голови і членів Ревізійної комісії ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРАГА АВТО» (прийнято одностайно);
- Утворити одноосібний контролюючий орган – Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» (прийнято одностайно);
- Призначити Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО» 
Харуна Леоніда Васильовича (прийнято одностайно);
- Призначити Реєстраційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА 
АВТО» у складі Голови – Бєльського Віталія Миколайовича (прийнято одностайно).

чергові позачергові
X
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18.03.2011
100

Дата проведення
Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів Емітента (Товариства):
1. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність Товариства у 2010 році
2. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік
3. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік
4. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та встановлення порядку вилучення 
сертифікатів акцій
5. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про 
дематеріалізацію та уповноваженої на це особи
6. Про визначення депозитарію, уповноваженого обслуговувати випуск іменних акцій 
Товариства, що дематеріалізується, та умов відповідного договору з ним
7. Про визначення зберігача, уповноваженого обслуговувати рахунки у цінних паперах власників 
іменних акцій Товариства, випуск яких дематеріалізується, та умов відповідного договору з ним
8. Про припинення Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного 
Товариством з уповноваженим реєстроутримувачем – ТОВ «НАРОДНИЙ РЕЄСТР», визначення 
дати припинення ведення ним реєстру власників іменних акцій Товариства документарної 
форми існування та дати припинення здійснення у системі цього реєстру операцій за особовими 
рахунками номінальних утримувачів
9. Про внесення змін до Статуту Товариства
Пропозицій до переліку питань порядку денного Загальних зборів акціонерів не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів  (Протокол № 01/11): 
- Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2010 р. 
прийняти до відома (прийнято одностайно);
- Роботу Генерального директора у 2010 р. визнати задовільною (прийнято одностайно);
- Затвердити Фінансовий звіт Товариства – суб’єкта малого підприємництва за 2010 р. у складі 
Балансу на 01 січня 2011 р. та Звіту про фінансові результати за 2010 р. (прийнято одностайно);
-  Покриття збитків за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 році 
здійснити за рахунок доходів (прибутків) Товариства майбутніх періодів (прийнято одностайно);
- Перевести з документарної форми існування у бездокументарну форму існування 
(дематеріалізувати) наступний випуск іменних акцій Товариства  (прийнято одностайно):
реквізити випуску іменних акцій, що дематеріалізується:
тип і форма випуску акцій: акції прості іменні
форма існування акцій: документарна
номінальна вартість акції: 1 475,00 (Одна тисяча чотириста сімдесят п’ять грн.  00 коп.)
кількість випущених акцій: 100 (Сто) штук
загальна номінальна вартість акцій: 147 500,00 (Сто сорок сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)
міжнародний ідентифікаційний номер випуску акцій: UA4000030415
дані Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
орган, що видав свідоцтво: Управління ДКЦПФР у м.Києві та Київській області
дата реєстрації: 20 червня 2001 р. реєстраційний: № 260/10/1/01
реквізити емітента, випуск іменних акцій якого дематеріалізується:
повне найменування: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАГА АВТО» 
скорочене найменування: ЗАТ «ПРАГА АВТО»
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 31167690
дані Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №072050
місце проведення державної реєстрації: Святошинська районна у місті Києві державна 
адміністрація
дата проведення державної реєстрації: 18 вересня 2000 р. номер запису:1 072 120 0000 005398
місцезнаходження: 03142, м.Київ, вул.Академіка Кримського, буд.27
адреса для поштових повідомлень: 03142, м.Київ, вул.Академіка Кримського, буд.27

X
чергові позачергові
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телефон, факс: (+38-044) 450-03-65
перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:
Генеральний директор Жильчиков Валерій Юрійович
реквізити реєстроутримувача, що здійснює ведення реєстру власників іменних акцій емітента:
повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАРОДНИЙ 
РЕЄСТР»
скорочене найменування: ТОВ «НАРОДНИЙ РЕЄСТР»
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 24575521
дані Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 726798
місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна 
адміністрація
дата проведення державної реєстрації: 04 листопада 1996 р. номер запису: 1 074 107 0004 002618
місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул.Мельникова, буд.2/10
телефон, факс: (+38-044) 481-35-30
керівник: Генеральний директор Трояновський Валерій Львович
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності 
– діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АГ № 399486, видана 
ДКЦПФР 
26 листопада 2010 р., строком дії: 26 листопада 2010 р. – 26 листопада 2015 р.
- Зобов’язати Генерального директора опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску 
іменних акцій Товариства в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР (прийнято 
одностайно);
- Встановити, що сертифікати іменних акцій Товариства випуску, який дематеріалізується, 
видані їх власникам (акціонерам), підлягають поверненню ними Товариству (особисто або 
рекомендованим поштовим відправленням з оголошеною цінністю й описом вкладення) для 
подальшого знищення  (прийнято одностайно);
- Встановити, що кожний з власників іменних акцій Товариства (акціонерів) та номінальних 
утримувачів (за наявності) повідомляються про дематеріалізацію випуску іменних акцій 
Товариства персонально рекомендованим поштовим відправленням (листом) (прийнято 
одностайно);
- Визначити Генерального директора Товариства уповноваженим на здійснення повідомлення 
про дематеріалізацію випуску іменних акцій Товариства у передбачений вище спосіб (прийнято 
одностайно);
- 1. Визначити уповноваженим обслуговувати випуск іменних акцій Товариства, що 
дематеріалізується, наступний депозитарій (прийнято одностайно):
повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 35917889
дані Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 623427
місце проведення державної реєстрації:Шевченківська районна у місті Києві державна 
адміністрація
дата проведення державної реєстрації: 14 травня 2008 р. номер запису: 1 074 105 0005 033282
місцезнаходження: 04107, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7-Г
телефони контактної особи: (+38-044) 585-4240
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності 
депозитарію цінних паперів серії АВ № 498004, видана ДКЦПФР 19 листопада 2009 р., 
строком дії: 27 травня 2009 р. – 27 травня 2019 р.
- Погодити умови договору з визначеним вище депозитарієм про обслуговування емісії іменних 
акцій Товариства (прийнято одностайно);
- Визначити уповноваженим обслуговувати рахунки у цінних паперах власників іменних акцій 
Товариства, випуск яких дематеріалізується, наступного зберігача (прийнято одностайно):
повне найменування: АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЮНЕКС»
скорочене найменування: АКБ «ЮНЕКС»
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 20023569
дані Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 606293
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місце проведення державної реєстрації: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація
дата проведення державної реєстрації: 03 грудня 1993 р. номер запису: 1 071 120 0000 000965
місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.Почайнинська, буд.38
телефон, факс: (+380-44) 585-14-75, 462-50-62
керівник: Голова Правління Яцура Андрій Семенович
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності 
зберігача цінних паперів серії АВ № 470708, видана ДКЦПФР 06 липня 2009 р., 
строком дії: 27 червня 2008 р. – 27 червня 2013 р.
- Погодити умови договору з визначеним вище зберігачем про відкриття рахунків у цінних 
паперах власникам іменних акцій Товариства (прийнято одностайно);
- Припинити з 10 червня 2011 р. Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 
____ від _____________ р., укладений Товариством з уповноваженим реєстроутримувачем – ЗАТ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР», правонаступником якого є ТОВ «НАРОДНИЙ РЕЄСТР» 
(прийнято одностайно);
- Визначити 10 червня 2011 р. датою припинення ведення реєстру власників іменних акцій 
Товариства документарної форми існування уповноваженим реєстроутримувачем – ТОВ 
«НАРОДНИЙ РЕЄСТР», а 31 травня 2011 р. – датою припинення здійснення у системі цього 
реєстру операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів (прийнято одностайно);
- Внести зміни до Статуту Товариства, затвердивши його в новій редакції (додається) (прийнято 
одностайно);
- Уповноважити Генерального директора Товариства Жильчикова Валерія Юрійовича підписати 
Статут Товариства в новій редакції й у встановленому порядку здійснити його державну 
реєстрацію (прийнято одностайно);
- Затвердити протокол Лічильної комісії з підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів 
Товариства від 18 березня 2011 р. (прийнято одностайно).
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

14305909
вул. Лєскова, буд.9, м. Київ, Печерський, 01011

(044) 490-87-26
(044) 499-15-11

серія АВ № 498040

24.11.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Договори про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Емітента.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій
цінних паперів

35917889
вул. Тропініна, буд.7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107

(044) 585-42-40
(044) 585-42-40

серія АВ № 498004

19.11.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Договір про обслуговування емісії цінних паперів емітента № Е819/11 від 27.05.2011 р.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Лахно Тарас Анатолійович

2609505254
вул. М.Цвєтаєвої, буд.5, кв.84, м. Київ, 02232

(044) 331-18-20
(044) 331-18-20

2763

30.11.2001

Аудиторська Палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Пiдприємець - фiзична особа

Опис: Сертифікат аудитора серії А № 004062, виданий Аудиторською Палатою України 
24.12.1999 р. та дійсний до 24.12.2013 р.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
07.04.2011 153/10/1/11 Територіальне управління 

ДКЦПФР в м.Києві та Київській 
області

1475,00 147500,00100 100

Опис: У 2011 р. на внутрішньому та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснювалася, фактів лістингу/делістингу цінних паперів Емітента на фондових 
біржах не встановлено, додаткова емісія цінних паперів Емітента не проводилася.

UA4000030415UA4000030415 Бездокументарна

Іменні

Акції Іменні 
прості
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12. Опис бізнесу

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р. (Протокол № 01/11) у зв’язку з переведенням 
випуску акцій Емітента з документарної форми існування у бездокументарну форму існування 
(дематеріалізацією):
- припинено з 10 червня 2011 р. Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 11-01 від 
03.07.2001 р., укладений Емітентом з уповноваженим реєстроутримувачем – ЗАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
РЕЄСТР», правонаступником якого є ТОВ «НАРОДНИЙ РЕЄСТР», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 
24575521;
- депозитарієм, уповноваженим обслуговувати випуск акцій Емітента бездокументарної форми існування, 
обрано ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 35917889 
(Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е819/11 від 27.05.2011 р.).
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.05.2011 р. (Протокол № 02/11) організаційно-правову форму 
господарювання (тип) Емітента приведено у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства": визнано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАГА АВТО" правонаступником 
усього майна, прав та обов’язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРАГА АВТО".

За рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.05.2011 р. (Протокол № 02/11) ліквідовано колегіальний 
виконавчий орган - Дирекцію, припинено (достроково) повноваження Генерального директора, 
заступника Генерального директора та директора, утворено одноосібний виконавчий орган - 
Генерального директора. Організаційна структура Емітента складається з окремих посадових (службових) 
осіб та підрозділів (відділів): Генеральний директор і його заступники, бухгалтерія на чолі з Головним 
бухгалтером, і відділи (фінансовий, продажу, логістики та дистрибуції). Дочірніх підприємств, філій, 
представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб протягом 2011 р. не надходило.

Облікова політика Емітента здійснюється на підставі відповідного Положення, затвердженого наказом 
Директора, з урахуванням вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський 
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та затверджених Мiнiстерством фiнансiв України  Положень 
(стандартів) бухгалтерського облiку (П(С)БО). Положенням про облікову політику Емітента врегульовані 
питання організації бухгалтерського облiку, його принципів та форми (системи облікових регістрів, 
порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них, додаткових рахунків (субрахунків) і 
регістрів аналітичного обліку тощо), внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролю 
господарських операцій, прав працівників на підписання бухгалтерських документів, порядку 
документообороту і технології обробки облікової 
інформації, основні засади складання та подання податкової і фінансової звітності, статистичних 
спостережень, адміністративних даних, регулярної, особливої та іншої інформації. Емітентом, зокрема, 
встановлено, що з 01.04.2011 р.: до складу основних засобів включаються матеріальні активи, призначені 
для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 1000,00 грн. і поступово 
зменшується внаслідок фізичного або морального зносу та очікуваний строк корисного використання 
яких з дати введення в експлуатацію перевищує 1 рік; нарахування амортизації основних засобів і 
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолiнiйного методу; амортизацiя малоцiнних 
необоротних матерiальних активiв та бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання 
відповідного об'єкта у ромірі 100% його вартості; оцінка вартості запасів при їх вибуттi провадиться за 
методом ФIФО; облік фінансових інвестицій здійснюються за їх первісною вартістю; дебіторська 
заборгованість визнається активом у разі, якщо існує ймовірність отримання внаслідок її погашення 
майбутніх економічних вигод та її можливо достовірно визначити, й включається до підсумку балансу за 
чистою реалізаційною вартістю; зобов'язання визнається тоді, коли його оцінка може бути достовірно 
визначена, існує ймовірність зменшення у майбутньому економічних вигод внаслідок його погашення та 
за умови, що актив було отримано чи наявна безвідмовна угода з його придбання; витрати, що 
враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються витратами того звітного періоду, в 
якому вони були здійснені; дохід від надання послуг визнається за датою складення акта чи іншого 
документа, який підтверджує їх надання; облік фінансових результатів операцій з цінними паперами 
здійснюється відокремлено та в розрізі окремих їх видів, при цьому облік операцій з акціями ведеться 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики
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разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Прага Авто“ за 2011 рік. м. Київ, 19 
квітня 2012 р. 
Фізичною особою-підприємцем аудитором Лахно Тарасом Анатолійовичем виконана аудиторська 
перевірка достовірності фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Прага Авто“ (далі – 
Підприємство) за 2011 рік.
1. Основні відомості про емітента.
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство “Прага Авто”.
Код за ЄДРПОУ: 31167690.
Місцезнаходження: Україна, м. Київ-142, вул. Академіка Кримського, 27.
Дата державної реєстрації: 18.09.2000 р. 
Розрахунковий рахунок  № 2600412206 в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 300335.
Основні види діяльності:
•50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями;
•50.10.1 Оптова торгівля автомобілями;
•50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
•34.10.0 Виробництво автомобілів.
2. Опис аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 
706, 720, надання впевненості та етики та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР 
від 29.09.11 р. № 1360 (далі - "Вимоги"). Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати та здійснювати 
аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують 
суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку 
застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським 
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена ним 
аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки. 
Масштаб проведення аудиторської перевірки:
Перевірка проводилась по програмі: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, 
інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного 
обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на 
результати господарсько-фінансової діяльності; правильність формування валових доходів і витрат; стан 
розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і 
джерел формування коштів; особливості обліку в акціонерних товариствах; дотримання податкового 
законодавства; дотримання діючих національних Плану рахунків і Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (далі - ПСБО). Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці 
використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів 
інвентаризацій і перевірок контролюючих організацій, первинних документів. Аудиторська перевірка 
проводилась з використанням вимог Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні 
товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про внесення змін до Закону 
України “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”, Податкового Кодексу України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства фінансів України з питань організації 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні, Міжнародних стандартів аудиту.
Перелік перевіреної фінансової інформації. 
Для перевірки було надано таку фінансову звітність:
• Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2011 року.
На Підприємстві видано наказ з обліковою програмою. В зв’язку з набранням чинності  з 01.04.2011 р. ІІІ 
розділу Податкового кодексу України на підприємстві змінено метод нарахування амортизації основних 
засобів: з податкового на прямолінійний.
3. Опис відповідальності управлінського персоналу.
Управлiнський персонал Підприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: 
- розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
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представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; 
- вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають 
обставинам;
- повноту та достовірність представленої для перевірки фінансової звітності, точність і повноту 
відображення в первинних документах господарських і фінансових операцій, своєчасність записів в 
документах синтетичного та аналітичного обліку.
Генеральний директор – Жильчиков В.Ю. 
Головний бухгалтер – Кліменко Т.В.
4. Опис відповідальності аудитора.
Вiдповiдальнiсть аудитора обумовлена статтями 19, 20, 21, 22 Закону України "Про аудиторську 
дiяльнiсть". Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо перевірених фiнансових звiтiв на основi 
результатiв аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля 
отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. При перевiрцi 
аудитор оцiнював ризики суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства, оцiнював 
вiдповiднiсть обраної пiдприємством облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених 
управлiнським персоналом. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо перевіреного 
фінансового звіту на підставі проведеної аудиторської перевірки.
5. Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів.
Підприємство використовує власні необоротні активи, оцінка яких у обліку та формах звітності 
достовірна. Поточний аналітичний та синтетичний облік надходження об'єктів, їх вибуття, ремонт 
ведеться у відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 27.04.2000 р. № 92. Знос (амортизація) основних засобів нараховується у відповідності з 
ПСБО 7 «Основні засоби» та Податковим кодексом України.
Первісна вартість основних засобів Підприємства станом на 01.01.2011 р. складала 37820,1 тис. грн.,  
станом на 31.12.2011 р. – 38597,7 тис. грн. Знос основних засобів Підприємства станом на 01.01.2011 р. 
складав -2429,7 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. – -3524,3 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів 
станом на 01.01.2011 року становила – 35390,4 тис. грн., станом на 31.12.2011 року – 35073,4 тис. грн. 
Вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2011 р. складала 26,5 тис. грн. Облік та 
оцінка нематеріальних активів відповідає вимогам ПСБО 8 “Нематеріальні активи”, затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. Оцінка і облік фінансових інвестицій 
ведеться у відповідності з ПСБО 12 “Фінансові інвестиції”. Облік наявності і руху виробничих запасів 
ведеться у відповідності з ПСБО 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
20.10.99 р. № 246. Станом на 01.01.2011 р. вартість виробничих запасів становила 310,0 тис. грн., на 
31.12.2011 р. – 314,1 тис. грн. Станом на 01.01.2011 р. вартість готової продукції становила 295,0 тис. грн., 
на 31.12.2011 р. – 3244,1 тис. грн. Облік витрат на виробництво, оцінка незавершеного виробництва і 
формування позареалізаційних прибутків і збитків проводились у відповідності з ПСБО 16 “Витрати”, 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. Облік касових операцій 
ведеться у відповідності з Порядком ведення касових операцій у народному господарстві України, 
затвердженим постановою Національного банку України від 19.02.2001 р. № 72. По операціям на 
розрахунковому  рахунку відхилень від нормативів не встановлено. Залишки на рахунках обліку 
грошових коштів відповідають касовій книзі і випискам банків. На поточних рахунках Підприємства в 
банках в національній валюті на 01.01.2011 р.  обліковувалось – 480,3 тис. грн., на 31.12.2011 р. – 109,8 
тис. грн. Дебіторську і кредиторську заборгованість, по яким минув термін позовної давності, не 
встановлено. Оцінка й облік розрахунків ведеться з дотриманням вимог ПСБО 10 “Дебіторська 
заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237. Розмір 
дебіторської заборгованості станом на 01.01.2011 р. склав 11010,5 тис.грн., станом на 31.12.2011 р. – 
10629,2 тис. грн. Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку активів відповідає нормативам, 
встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та 
Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.
6. Оцінка та облік зобов'язань.
Визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться з дотриманням вимог ПСБО 11 “Зобов'язання”, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Наявність зобов'язань, по 
яким минув термін позовної давності, не встановлено. Розмір довгострокових зобов’язань станом на 
01.01.2011 р. складав 40126,9 тис. грн., на 31.12.2011  р. – 39157,8 тис. грн. Розмір кредиторської 
заборгованості станом на 01.01.2011 р. складав 25425,9 тис. грн., на 31.12.2011  р. – 32913,9 тис. грн. 
Розрахунки підприємства по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними 
фондами і соціальному страхуванню проводились згідно з діючим законодавством, відхилень від 
нормативів не встановлено. Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку зобов’язань відповідає 
нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні 
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та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.
7. Власний капітал.
Статутний капітал Підприємства станом на 31.12.2011 року становить 147500- грн. (сто сорок сім тисяч 
п”ятсот гривень), поділений на 100 (сто) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1475- грн. (одна 
тисяча чотириста сімдесят п'ять гривень) кожна акція. Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал 
сформовано повністю. Синтетичний і аналітичний облік Статутного капіталу ведеться згідно діючих 
нормативів. До складу власного капіталу входить також:
• Непокритий збиток в сумі  22822,1тис. грн. Вартість власного капіталу Підприємства станом на 
01.01.2011 р. складала -18040,1 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. – -22674,6 тис. грн. Підтверджується 
правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. Аудитор 
вважає, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим 
Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним 
стандартам бухгалтерського обліку.
8. Повнота та відповідність показників фінансової звітності.
В концептуальну основу підготовки фінансової звітності підприємства покладено:  Порядок подання 
фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р., Наказ 
Міністерства фінансів України № 196 від 30.09.1998 р. "Про спрощену форму бухгалтерського обліку 
суб'єктів малого підприємництва", Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансова звітність 
суб'єкта малого підприємництва”,  затверджений наказом Міністерства фінансів України № 39 від 
25.02.2000 р.  та ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137. Облік на підприємстві ведеться за спрощеною 
системою. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до вимог Закону України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” № 996-14 від 16.07.99 р. (з наступними змінами), затверджених 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку. Облік ведеться у відповідності з спрощеним планом рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186. За результатами роботи 2011 року 
отриманий збиток в сумі 4634,5 тис. грн. Залишок непокритого збитку станом на 31.12.2011 р. склав -
22822,1 тис. грн., що відображено  у рядку  350 балансу на кінець звітного року  вірно. Фінансова та 
статистична звітність складаються вчасно. Проведеною аудиторською перевіркою підтверджується 
валюта балансу Підприємства станом на 31.12.2011 р. в сумі 49397,1 тис. грн. (сорок дев’ять мільйонів 
триста дев’яносто сім тисяч сто грн.). Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних 
фінансової звітності підприємства даним бухгалтерського обліку та відповідність даних окремих форм 
звітності один одному. На думку аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно відображають 
інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам 
законодавства України.
9. Аналіз показників фінансового стану.
Фінансовий стан Підприємства характеризується слідуючими показниками:
ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ.
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 0,48 / 0,43 / >1,0
Цей показник визначає платоспроможність підприємства сплати зобов’язань власними активами. 
Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,48, на кінець – 0,43. Це дає змогу зробити висновок 
про недодержання підприємством розрахункової дисципліни. 
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,45 / 0,33 / 0,6-0,8
Цей показник визначає спроможність оборотних коштів перетворитися у готівку, необхідну для 
нормальної фінансово-господарської діяльності. Швидка ліквідність визначається відношенням усіх 
поточних активів до короткострокових зобов’язань. Розрахований коефіцієнт на початок року становить 
0,45, на кінець – 0,33. Це дає змогу зробити висновок про дефіцит готівкових коштів на підприємстві.
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 / 0,003 / >0, збільшення
Цей показник визначає стан ділової активності підприємства та її ефективність, спроможність наявними 
власними коштами розрахуватися з кредиторами, акціонерами, бюджетом, банками. Розрахований 
коефіцієнт на початок року становив 0,02, на кінець – 0,003. Це дає змогу зробити висновок про 
недостатній рівень платоспроможності підприємства.
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Чистий оборотний капітал -13330,1 / -18616,7 Збільшення
Цей показник показує перевищення власних оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями. 
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Розрахований коефіцієнт вказує про перевищення поточних зобов’язань над оборотними активами 
підприємства. А збільшення поточних зобов’язань свідчить про погіршення фінансового стану 
підприємства.
ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт фінансової стійкості -0,38 / -0,46 / >0,5
Цей показник показує процент власного капіталу в структурі фінансів. Розрахований коефіцієнт на 
початок року становив -0,38, на кінець – -0,46. Це вказує про зниження рівню власного капіталу в 
формуванні оборотних коштів підприємства.
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом -3,57 / -3,18 / <1, зменшення
Цей показник показує співвідношення усіх зобов’язань до власного капіталу. Розрахований коефіцієнт на 
початок року становив -3,57, на кінець – -3,18. Це вказує про  недостатній рівень власного капіталу для 
погашення зобов’язань підприємства.
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами -0,52 / -0,57 / >0,1
Цей показник показує співвідношення чистого оборотного капіталу до поточних зобов’язань 
підприємства. Розрахований коефіцієнт на початок року становив -0,52, на кінець – -0,57. Це вказує про 
зменшення рівню чистого оборотного капіталу для погашення поточних зобов’язань підприємства.
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,74 / -0,82 / >0, збільшення
Цей показник показує співвідношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу підприємства. 
Розрахований коефіцієнт на початок року становив -0,74, на кінець – -0,82. Це вказує про зміни 
(зменшення) власного капіталу в структурі оборотних коштів підприємства.
ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Зміни 
Коефіцієнт рентабельності активів -0,003/ -0,1 / -9,7 %
Цей показник характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання 
прибутку і показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи. Розрахований коефіцієнт 
на початок періоду становив – -0,003, на кінець – -0,1. Отже, показник рівня прибутковості вкладених в 
активи коштів зменшився на 9,7 %.
10. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності.
На думку аудитора, повний комплект фінансової звітності Підприємства, складений станом на 31.12.2011 
р., надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан, результати фінансово-
господарської діяльності та рух грошових коштів Підприємства згідно з визначеною концептуальною 
основою фінансової звітності. В концептуальну основу підготовки фінансової звітності Підприємства 
покладено Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Фінансова інформація справедливо та 
достовірно відображена в річних фінансових звітах, які відповідають вимогам чинного законодавства.
11. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.
У відповідності до затверджених  Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України від 29.09.11 року № 1360  "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", щодо проведення розрахунку 
чистих активів, аудитором проведений також розрахунок вартості чистих активів Приватного 
акціонерного товариства “Прага Авто“ станом на 31.12.2011 р.
Показники розрахунку вартості чистих активів Сума, тис. грн.
Активи, в т. ч.:
Необоротні активи 35099,9
Оборотні активи 14297,2
Витрати майбутніх періодів 0
Активи, усього 49397,1
Зобов’язання, в т. ч.:
Забезпечення наступних витрат і платежів 0
Довгострокові зобов’язання 39157,8
Поточні зобов’язання 32913,9
Зобов’язання, усього 72071,7
РОЗРАХУНКОВА ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ@-22674,6
Висновок: вимоги ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів, більшої від 
статутного капіталу, Приватне акціонерне товариство “Прага Авто“ станом на 31.12.2011 р.  не 
дотримується.
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12. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між перевіреною аудитором 
фінансовою звітністю та іншою інформацією, що подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Аудитор розглянув іншу інформацію з метою виявлення та ідентифікації суттєвих розбіжностей з 
перевіреною фінансовою звітністю. Під час вивчення іншої інформації суттєвих розбіжностей з 
перевіреною фінансовою звітністю не виявлено.
13. Думка аудитора стосовно виконання значних правочинів відповідно до Закону України ”Про 
акціонерні товариства”.
Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Підприємства за даними річної 
фінансової звітності) аудиторською перевiркою не виявлено.
14. Думка аудитора щодо стану корпоративного управління.
Корпоративе управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України та 
Статуту товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акціонерів. Наглядова рада підприємства 
здійснює контроль та регулювання діяльності виконавчого органу. В товариствi введена посада ревізора, 
який проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового 
року. Статутом підприємства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту.
15. Думка аудитора стосовно ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства.
Аудитор при проведенні аудиту відповідно до МСА отримав достатньо впевненості у тому, що фінансова 
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки.
16. Основні відомості про аудитора.
Фізична особа-підприємець аудитор Лахно Тарас Анатолійович здійснює аудиторську діяльність на 
підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 30.11.2001 р. № 2763, 
виданого Аудиторською Палатою України та сертифікату аудитора серії А № 004062, виданого 
24.12.1999 р. та дійсного до 24.12.2013 р.
Місце проживання СПД аудитора Лахно Т.А.: 02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 5, к. 84, тел.\факс 331-18-
20.
Аудиторська перевірка проводилась на підставі договору № 19-А від 29.03.2012 р.
Дата початку перевірки – 29.03.2012 р., дата закінчення – 19.04.2012 р.
Фізична особа-підприємець 
аудитор (сертифікат аудитора серії А № 004062, дійсний до 24.12.2013 р.) Т.А. Лахно
Дата  аудиторського висновку  – 19 квітня 2012 р.

Предметом (основними видами діяльності)  Емітента є:
- виробництво автомобільного транспорту (корпусів для автомобілів, причепів, іншого транспортного 
устаткування); будування суден, повітряних та космічних літальних апаратів; виробництво залізничних і 
трамвайних локомотивів та рухомого складу, велосипедів та мотоциклів, іншого транспортного 
устаткування;
- оптова і роздрібна торгівля (новими й уживаними) пасажирськими автомобілями, включаючи 
спеціалізовані (швидкої допомоги, мікроавтобуси тощо), вантажними автомобілями, причепами та 
напівпричепами; туристичними транспортними засобами, автомобілями - всюдиходами, мототехнікою 
(мотоциклами, моторолерами та мопедами), деталями та належностями до них;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, оптова і роздрібна торгівля автотоварами, 
паливно – мастильними матеріалами;
- оптова і роздрібна торгівля та посередництво (перепродаж нових або уживаних речей чи виробів 
споживачам у промисловості і в торгівлі, групам користувачів або професійним користувачам, а також 
іншим оптовикам чи посередникам); діяльність в якості оптового чи роздрібного торговця, хранителя і 
розповсюджувача промислової продукції; експортера, імпортера, закупівельника, комісіонера, повіреного, 
кооператора, комерційного агента тощо.
У 2011 р. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 199060,3 тис. грн., 
збільшившись порівняно з 2010 р. на 78179,6 тис. грн. (64,7%), у т.ч. від реалізації автомобілей - 195166,1 
тис. грн., від надання послуг - 3894,2 тис. грн.

Значного придбання або відчуження активів за останні 5 років Емітентом не здійснювалося, залучення 
інвестицій чи інших запозичень не було і не планується.

Станом на 31.12.2011 р. у складі власних основних засобів Емітента обліковуються будівлі та споруди 

Інформація про основні види продукції або послуг

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

Інформація про основні засоби емітента
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(група 3), машини та обладнання (група 4), транспортні засоби (група 5), інструменти, прилади й інвентар 
(група 6) та інші  малоцінні необоротні матеріальні активи (група 11). Основні засоби використовуються у 
господарській діяльності Емітента за його місцезнаходженням, за їх цільовим призначенням, на постійній 
основі та без обмежень. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить 9,1%. Будь-
яких значних правочинів щодо основних засобів у 2011 р. Емітентом не вчинялося, інших суттєвих змін у 
вартості основних засобів (дооцінки, уцінки) не відбувалося. Капітальне будівництво, розширення або 
удосконалення основних засобів у 2012 р. не планується.

На діяльність Емітента у 2011 р. мали негативний вплив численні зміни у законодавстві та звітних 
формах, ускладнення механізму складання й адміністрування останніх.

У 2011 р. штрафні санкції до Емітента не застосовувалися.

Діяльність Емітента у 2011 р. провадилась на принципах самоокупності, обсяг робочого капіталу 
відповідав поточним потребам, необхідності у суттєвому покращенні ліквідності не було.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

д/н
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Витрати на дослідження та розробку у 2011 р. не здійснювалися й на 2012 р. не плануються.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

У 2011 р. судових справ, стороною в яких виступав би Емітент чи його посадові особи, не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

д/н
Інша інформація

Стратегія подальшої діяльності Емітента спрямована на поліпшення його фінансового стану за рахунок 
збільшення числа клієнтів, а також кількості та обсягів укладених з  ними угод.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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13.1. 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 початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

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

34080,2 33936,4 0 0 34080,2 33936,4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1310,2 1137 0 0 1310,2 1137

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

35390,4 35073,4 0 0 35390,4 35073,4

Опис: Емітент використовує основні засоби у власній господарській діяльності за своїм місцезнаходженням, за їх 
цільовим призначенням та на постійній основі. Поточний аналітичний та синтетичний облік надходження об'єктів, їх 
вибуття, ремонт ведеться у відповідності з П (С) БО 7 “Основні засоби”, затвердженим Наказом Міністерства 
фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Знос (амортизація) основних засобів нараховується з використанням 
прямолінійного методу відповідно до вимог Податкового кодексу України. Первісна вартість основних засобів 
станом на 01.01.2011 р. становила 37820,1 тис.грн., на 31.12.2011 р. – 38597,7 тис. грн. Знос основних засобів станом 
на 01.01.2011 р. складав 2429,7 тис.грн., на 31.12.2011 р. – 3524,3 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів 
станом на 01.01.2011 р. – 35390,4 тис.грн., на 31.12.2011 р. – 35073,4 тис.грн. Облік та оцінка нематеріальних активів 
здійснюється відповідно до вимог П (С) БО 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України від 18.10.99 р. № 24.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
Усього

35390,4 35073,4 0 0 35390,4 35073,4
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

-22674,6
147,5

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить -22822,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -22822,1 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить -18187,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -
18187,6 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
передбачена ліквідація товариства (або, згідно із Законом "Про акціонерні товариства", 
товариство зобов'язане   протягом   10   місяців   з   дати   настання  такої невідповідності 
усунути її).

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 147,5

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

-18040,1
147,5
147,5
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

5306,7

0

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

X

X

X

X

X

X

5306,7

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

22,9

9882,2

14502,1

72071,7

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42357,8Кредити банку
у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться з дотриманням вимог ПСБО 11 “Зобов'язання”, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Зобов'язань, за якими минув термін позовної давності, 
немає. Розмір довгострокових зобов’язань станом на 01.01.2011 р. складав 40126,9 тис. грн., на 31.12.2011  р. – 
39157,8 тис. грн. Розмір кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011 р. складав 25425,9 тис. грн., на 
31.12.2011  р. – 32913,9 тис. грн. Розрахунки Емітента по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, 
позабюджетними фондами і соціальному страхуванню проводяться згідно з діючим законодавством, відхилень від 
нормативів немає.

Короткострокові 26.04.2010 3200 15 26.04.2012

Довгострокові 13.09.2011 39157,8 12,5 06.09.2012

© SMA 311676902011 р. 



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2011 2 1

2010 1 0

2009 1 0

Мандатна комісія

X

д/н

X

X

- Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

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

Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук
Інше (запишіть)

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

Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні
X

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

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

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

0

0

0

0

0

0

д/н

ні

X

д/н

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так
X

X

X

X

Ні

 Так Ні
X

X

X

 Так Ні
X

X

X

X

X

X

0Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так
1

1

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
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?

 Так Ні
X

X

X

так
ні
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

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)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

Генеральний директор так ні так
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так
ні
так

так
так
так
так
так
ні

так

ні

так
так

ні
так

ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
так
ні

ні
ні
ні
ні
ні
так

ні

так

ні
ні

так
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
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 та відкликання 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

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

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)
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X

X

X

- Принципи (кодекс) корпоративного управління

так

так

так

так
так

так

так

ні

так

ні
ні

ні

так

ні

так

так
так

так

так

ні

так

так
так

так

так

ні

ні

ні
ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
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
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

X

ні

X

X

д/н

ні

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

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X

X

X

 Так Ні
X

X
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д/н

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

13.05.2011

Загальні збори акціонерів

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 
X

X

X

X

X

 Ні

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

ні
ні

ні
ні

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2011 р. (Протокол № 01/11), у 
зв’язку з переведенням випуску акцій Товариства з документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування (дематеріалізацією):
- припинено з 10 червня 2011 р. Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 

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

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

;

;

© SMA 311676902011 р. 



26,5 26,5

35390,4 35073,4

37820,1 38597,7

2429,7 3524,3

0 0

0 0

35416,9 35099,9

310 314,1

295 3244,1

7599,8 7400,2

7599,8 7400,2

0 0

100,4 77,4

3310,3 3151,6

0 0

480,3 109,8

0 0

0 0

12095,8 14297,2

0 0

47512,7 49397,1

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи
020

030

031

032

040

070

080

100

130

160

161

162

170

210

220

230

240

250

260

270

280

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість
     первісна вартість
     знос

Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Виробничі запаси

Готова продукція

     чиста реалізаційна вартість
     первісна вартість
     резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

Основні засоби:

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

Одиниця виміру: тис. грн.

1. Баланс
на р.31.12.2011 Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Адреса вул. Академіка Кримського, буд.27, м. Київ, Святошинський, 03142

   

   

   

   

   

Середня кількість працівників 26

(

(

()

()

)

)

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість
     первісна вартість
     накопичена амортизація (( ))

0 0110Поточні біологічні активи

2012.01.01

31167690

8038600000

07794

50.10.2

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОДУ
за КВЕД

Підприємство
Територія

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАГА АВТО"

Не визначено
Роздрiбна торгiвля автомобiлями

Організаційно-правова 
форма господарювання

Акцiонерне товариство за КОПФГ 230

КОДИ

СВЯТОШИНСЬКИЙ

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

0 0231          у тому числі в касі

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

v

© SMA 311676902011



д/н

д/н

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

     I. Власний капітал
Статутний капітал 300

320

340

350

360

380

430

480

500

510

530

550

570

580

610

620

630

640

147,5 147,5

0 0

0 0

(18187,6) (22822,1)

0 0

-18040,1 -22674,6

0 0

40126,9 39157,8

4100 3200

4661,4 9882,2

9443,9 10001,9

21,7 22,9

0 8,9

0 17,7

7198,9 9780,3

25425,9 32913,9

0 0

47512,7 49397,1

Додатковий капітал
Резервний капітал 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I

     II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
     III. Довгострокові зобов'язання

Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 з бюджетом
 зі страхування
 з оплати праці*

Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

( ( )

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

)

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

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

© SMA 311676902011



31167690
Код
за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАГА АВТО"

2012.01.01Дата

199060,3 120880,7

32689,5 20146,8

166370,8 100733,9

277,9 9,8

174,2 560,7

166822,9 101304,4

155528,3 91983,3

10312,5 3422,6

5616,6 6037,6

171457,4 101443,5

(4634,5) (139,1)

0 0

0 1,9

(4634,5) (141)

0 0

2. Звіт про фінансові результати
Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний
період поперед-

нього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020

Інші операційні доходи 040

Інші доходи 050

Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070

Інші операційні витрати 090

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) (010 - 020)

030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080

Інші витрати 100

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130

    у тому числі: 091

Податок на прибуток 140

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150

Забезпечення матеріального заохочення 160

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

Керівник
Примітки: д/н

за 2011 рік

Жильчиков В.Ю.

Кліменко Т.А.Головний 
бухгалтер

0 0092

0 0Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201

0 0Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни 
вартості поточних біологічних активів

202
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