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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36994791
4. Місцезнаходження
Черкаська , Черкаський, 18003, мiсто Черкаси, вулиця В`ячеслава Чорновола, 118
5. Міжміський код, телефон та факс
(0472) 64-61-60 (0472) 64-61-60
6. Електронна поштова адреса
office@vamp.ua

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

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №81 вiд 27.04.2018 року

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.vamp.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
При складаннi рiчної звiтностi за 2017 рiк ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ" не вказано iнформацiю з
наступних причин:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" немає одержаних лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi;
В поточному перiодi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ" не приймало участь у створеннi юридичних осiб, не користувалося
послугами рейтингового агенства
На ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" вiдсутня посада корпоративного скретаря, оскiльки дане пiдприємство не

являється акцiонерним товариством.
Посадовi особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ" не володiють акцiями емiтента.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не є акцiонерним товариством, атому не проводило зборiв засновникiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не є акцiонерним товариством, а тому не примало рiшення про випалату
дивiдендiв за простими та привiлегiйованими акцiями.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не є акцiонерним товариством та не має випущних акцiй.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не здiйснювало випуск iнших цiнних та похiдних цiнних паперiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не є акцiонерним товариством та не має випущних акцiй, а тому не здйiсйнювало
їх викуп.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв , щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть.
Забезпечення випуску цiнних паперiв не проводилося.
Протягом звiтного перiоду не виникало особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ" їх не випускало.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не є акцiонерним товариством, а тому не здiйснювало корпоративного
управлiння.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй та не здiйснювало iпотечного
покриття.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не має прострочених строкiв сплати чргових платежiв за кредитноми договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття та не має такого iпотечного покриття
Товариство не має прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами,
права вимоги якими забезпечено iпотеками. .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв та активiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не є фондом операцiй з нерухомiстю та не здiйснювало випуск вiдповiдних
сертифiкатiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОХIМIЇ" не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за
якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта житлового будiвництва а також не здiйснювало
випуску боргових цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА№750781
3. Дата проведення державної реєстрації
03.03.2010
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
180
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.
19.20 Виробництво продуктiв нафтоперероблення
20.30 Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкраської фарби та мастик
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори його учасникiв. Виконавчим органом
Товариства є Виконавчий директор, що призначається загальними зборами учасникiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Державний експортно-iмпотрний банк України" (публiчне)
2) МФО банку
354789
3) поточний рахунок
26001000001146
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Державний експортно-iмпотрний банк України" (публiчне)
5) МФО банку
354789

6) поточний рахунок
26001000001146

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Відсоток акцій (часток, паїв),
Ідентифікаційний код
які належать засновнику та/або
юридичної особи засновника Місцезнаходження
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Вашуркiн Михайло Юрiйович

4

Сащук Сергiй Володимирович

96

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петько Анатолiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЧЗА", адмiнiстративний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.06.2016 Безстроково
9) Опис
Плвноваження та обов'язки посадова особа виконує вiдповiдно Статуту пiдприємства. Виплачена
винагорода здiйснювалась та зднiйснюється вiдповiдно до трудового договору. Змiни в
персональному складi були здiйсненi для змiцнення полiтики пiдприємства.
09.06.2016 року призначено виконавчим директором Петько А.М. Виконавчий директор
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж - 32 року, попередня посада, яку обiймала особа протягом останнiх 5 рокуi адмiнiстративний директор ТОВ "ЧЗА"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Василь Антонович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЧЗА", виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.06.2016 Безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента здiйснюються вiдповiдно до посадової
iнструкцiї, основнi з яких: забезпечення ведення бухгалтерскього облiку з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства. Виплачена винагорода виплачувалась та виплачується у
розмiрi, що встановлена у трудовому договорi. Змiни в персональному складi були здiйсненi для
змiцнення полiтики пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
вiдсутнi. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. За останнi 5 рокiв посадова ососба емiтента також
обiймала посаду виконавчого директора.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київський мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ2271467
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.03.2015

Міжміський код та телефон

(044)279-65-39

Факс

(044)279-65-39

Вид діяльності

надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Iмона-Аудит»,
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23500277

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ Київський м. Київ вул. Пирогова, 2/37

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0791
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044 565-77-22,

Факс

565-99-99

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Опис

-

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Сума
Номер
Найменування
Загальна
Процентна
виплаченого
свідоцтва
Номінальна Кількість
Форма
Термін
Дата
органу, що
номінальна
ставка за
процентного
Дата реєстрації випуску
про
вартість
у випуску існування та
виплати
погашення
зареєстрував
вартість
облігаціями
доходу у
реєстрацію
(грн)
(штук)
форма випуску
процентів
облігацій
випуск
(грн)
(у відсотках)
звітному
випуску
періоді (грн)
1

02.11.2012

Опис

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

264/2/12

Нац. комiсiя з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000

38500

Бездокументарні
іменні

38500000

25

з 1-го
до15-го
числа

0

01.12.2016

iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки:Облiгацiї були розмiщенi на внутрiшньому ринку. iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу:
Облiгацiї Емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. мета емiсiї: планувалось, що фiнансовi ресурси,
залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi на здiйснення iнвестицiйної дiяльностi через iнститути спiльного iнвестування шляхом
придбання iнвестицiйних сертифiкатiв iнвестицiйних фондiв. В 2014 роцi облiгацiї вiдповiдно до до рiшення засновникiв було викуплено, в I
пiврiччi 2015 року були здiйсненi розрахунки з держателями, всi облiгацiї знаходяться на зберiганнi в Нацiональному депозитарiї України.

XI. Опис бізнесу
ТОВ "Черкаський завод автохiмiї" утворено 03.03.2010 р. З моменту утворення пiдприємство
постiйно розвивається та нарощує обсяги виробництва, розширює асортимент продукцiї, яка
випускається.
За звiтний перiод пiдприємство не приймало участi у злиттях, подiлах, приєднаннях,
перетвореннях, видiлах.
Емiтент має органiзацiйно-правову структуру - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю,
дочiрнiх пiдприємств на фiлiй не має. Представницта iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом
не вiдбувалось.
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2018 рiк - 180 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв - 0 осiб, осiб, якi працюю за сумiсництвом - 1 особа, працiвники, якi працюють на
умовах неповного робочого часу - 1 особа.
Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 8866165,20 грн, що в порiвняннi з 2016 роком бiльше на
81666327 грн.
Кадрова полiтика: на пiдприємствi встановленi вимоги до компетенцiї персоналу, проводиться
адаптацiя нових працiвникiв, проводиться внутрiшнє навчання, функцiонує програма
наставництва та кадрового резерву. При необхiдностi проводяться плановi та позаплановi
внутрiшнi та зовнiшнi навчання.
Емiтент не не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
За звiтний рiк емiтент не провадив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами
За звiтний рiк до емiтента не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Бухгалтерський облiк майна та результатiв роботи ведеться на ТОВ «ЧЗА» в натуральних вимiрах
та в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного, документального i
взаємопов"язаного їх вiдображення методом подвiйного запису господарських операцiй згiдно з
Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Запис у регiстрах бухгалтерського облiку провадиться
на пiдставi первинних облiкових документiв, якi фiксують факти здiйснення господарської
операцiї та розпорядження на їх проведення. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється
бухгалтерською службою, яка є самостiйним структурним пiдроздiлом. Бухгалтерська звiтнiсть
вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище Товариства за звiйтний
перiод i грунтується на даних синетичного i аналiтичного облiку. Для вiдображення у
бухгалтерському облiку i звiтностi майно та господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй
грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат. Записи у
бухгалтерському облiку за валютними рахунками та операцiями в iноземнiй валютi здiйснюються
в нацiональнiй грошовiй одиницi України в сумах, якi визначаються шляхом перерахунку
iноземної валюти за курсом Нацiонального банку України, що дiє на дату здiйснення операцiй.
Одночасно вказанi записи здiйснюються у валютi розрахункiв i платежiв (за кожною iноземною
валютою окремо). Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та звiтностi
пiдприємство проводить iнвентаризацiю майна. коштiв та фiнансових зобов"язань. Фiнансовi

вкладення (придбання цiнних паперiв, облiгацiй, внески до статутних фондiв iнших пiдприємств)
оцiнюються у балансi за фактичними витратами. Амортизацiйнi вiдрахування на ОЗ
нараховуються за прямолiнiйним методом. У складi нематерiальних активiв вiдображаються
придбанi права користування програмним забезпеченням. Нематерiальнi активи вiдображаються у
балансi в сумi витрат на придбання та доведення їх до стану, в якому вони придатнi для
використання вiдповiдно до запланованої мети. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
проводилось прямолiнiйним методом. Сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi
частини та iншi матерiальнi ресурси вiдображаються в облiку та звiтностi за їх фактичною
собiвартiстю. Розрахунки з дебiторами i кредиторами вiдображаються за справедливою вартiстю.
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
Виробництво охолоджуючих та гальмiвних рiдин є одним з прiоритетних напрямкiв у дiяльностi
ТОВ «Черкаський завод автохiмiї», займає бiльше половини обсягу продажiв, тому пiдприємство i
надалi робить ставку на розвиток цього сегмента. Продаж рiдин протягом останнiх рокiв
становила основну частку експорту. Таке зростання стало можливим в тому числi i завдяки
серйозним технологiчним розробкам, спiвпрацi з новими постачальниками сировини, фасування в
металеву тару i новi види полiетиленової тари.
Силами пiдприємства постiйно ведуться науковi розробки у напрямку охолоджуючих рiдин,
модернiзуються виробничi потужностi, що дозволяє зберiгати лiдируючi позицiї на Українi у
виробництвi традицiйних охолоджуючих рiдин i вiдкриває перспективи розвитку нового на
сьогоднi напрямку - екологiчних антифризiв. Впроваджується проект випуску продажу масел
власного виробництва на виробничих потужностях ТОВ «Черкаський завод автохiмiї», який
дозволить зберегти обсяг продажiв попереднiх рокiв. Випуск масел власного виробництва
дозволить пiдтримати конкурентоспроможнi цiни i гiдну якiсть продукцiї, i позбавить вiд сезонних
коливань цiни, якостi i наявностi наливної олiї, яке пiдприємство до сьогоднi купувало для
розфасовки.
Динамiчно розвивається спiвпраця з суб'єктами пiдприємництва Нiмеччини, Iспанiї, Iталiї, США,
Туреччини, Польщi, Болгарiї та iнших країн Європи, а також Пiвнiчної Америки та Близького
Сходу.
Основнi постачальники сировини знаходяться в Росiї та Європi. Пiдприємство працює бiльш нiж з
300 постачальниками в Українi, Росiї, Європi.
Полiтика продажу на українському ринку полягає в збереженнгi i змiцненнi лiдируючих позицiй
по продажм охолоджуючих рiдин на територiї України.
В найближчий час пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з її
господароською дiяльнiстю.
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлейованими особами протягом звiтногороку не було.
В своїй дiяльностi пiдприємство використовує власнi та орендованi основнi засоби.
Мiсцезнаходження виробничих потужностей - м. Черкаси, вул. Сурiкова, 9.
Екологiчнi питання на використання основних засобiв не позначаються. Протягом найближчих
рокiв пiдприємство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення
основних засобiв.
Можливими факторами ризику в дiяльностi ТОВ "Черкаський завод автохiмiї" є змiни в
господарському, податковому та митному законодавствi, зниження доходiв пiдприємства в зв’язку
з впровадженням iнвестицiйних проектiв.

Пiдприємством були сплаченi штрафнi санкцiї вiдповiдно до вимог уповноваженим органiв.
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок пiдвищення рентабельностi дiяльностi
та збiльшення чистого прибутку. Обсяг робочого капiталу цiлком задовольняє поточнi потреби.
Покращення лiквiдностi вiдбуватиметься з поступовим досягненням планових показникiв
господарської дiяльностi.
Не виконаних договорiв станом на 31.12.2017 р. не має.
Стратегiчнi плани ТОВ «Черкаський завод автохiмiї» включають в себе: змiцнення лiдируючих
позицiй на українському ринку i динамiчне збiльшення продажiв на свiтовому ринку; задоволення
потреб покупцiв, партнерiв i спiвробiтникiв; стабiльно зростаючий дохiд компанiї; збiльшення
рiчного обсягу продажiв компанi
У звiтний перiод було проведено ряд дослiджень щодо вдосконалення рецептур товарiв з метою
замiни компонентiв, якi є потенцiйно небезпечними для навколишнього середовища чи здоров’я
людини
Впроваджуються новi види продукцiї
Пiдприємство має атестовану лабораторiю i постiйно проводить дослiдницькi роботи щодо
вдосконалення якостi та безпеки продукцiї, що виробляється.
Судових справ у яких стороною виступає ТОВ "Черкаський завод автохiмiї", за якими б
розглядалиються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше % автивiв емiтента або його
посадовi особи протягом звiтного перiоду не було.
Компанiя ТОВ "Черкаський завод автохiмiї" одне з найбiльших пiдприємств України, що
спецiалiзуються на виробництвi та продажу рiдин технiчного призначення для автомобiльної
промисловостi. Всi торговельнi марки , якi випускає компанiя, добре вiдомi автомобiлiстам, як в
Українi, так i далеко за її межами.
Компанiя має багатий досвiд у виробництвi та постачаннi масел, охолоджуючих, гальмiвних i
склоомиваючих рiдин для будь-яких автомобiлiв. Спiвробiтники компанiї володiють глибокими
знаннями i великими навичками в цiй галузi, що дозволяє постiйно розширювати асортимент
продукцiї i розвивати внутрiшню i зовнiшню дистриб'юторську мережi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

6255

7262

6255

7262

на кінець
періоду

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди
машини та
обладнання

2208

1385

4028

3988

6236

5373

транспортні
засоби

699

2548

568

1298

1267

3846

210

117

17

117

227

4143

10968

12565

13875

16708

земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та
споруди
машини та
обладнання
транспортні
засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

2907

Опис Пiдприємство використовує у своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi власнi та орендованi
основнi засоби. Власнi основнi засоби складаються з виробничих лiнiй, легкових автомобiлiв та
меблiв. Ступiнь використання основних засобiв (як орендованих, так i власних) є повною. ступiнь
зносу власних основних засобiв складає 61% Сума нарахованого зносу власних основних засобiв
складає 4544 тис. грн. Сума зносу орендованих основних засобiв нараховується власником цих
основних засобiв. Змiни у балансовiй вартостi основних i орендованих засобiв зумавлено
пiдвищенням темпiв зносу основних засобiв над темпами введення нових об"єктiв в експлуатацiю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

25526

22457

Статутний капітал (тис.
грн.)

1

1

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Вартiсть чистих автивiв за попередлнiй та звiтний перiоди розраховується як вартiсть всiх

активiв по балансу за вираховуванням довгострокових зобов'язань та запозичень та за
вирахуванням поточних зобов'язань та запозичень .
Висновок

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає ПСБО19 (положення (стандарту)
бухгалтерського облiку). Тобто, чистi активи вiдповiдаютьрозмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

53800

X

X

Кредит

03.02.2017

461

20.5

02.02.2018

Кредит

19.10.2017

7758

17

18.10.2018

Кредит

22.03.2017

814

16.9

21.03.2020

Кредит

22.05.2017

2000

20.95

21.05.2020

Кредит

07.06.2016

113

22.5

06.06.2019

Кредит

02.08.2017

35355

16.1

31.07.2017

Кредит

07.06.2016

3082

17.5

06.06.2018

Кредит

01.11.2017

84117

0

31.10.2018

Кредит

01.11.2017

105

0

31.10.2018

Кредит

29.11.2017

1027

16.5

11.09.2020

X

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

56909

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

111459

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

750

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основний вид
продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній у грошовій у відсотках до у натуральній у грошовій у відсотках до

формі (фізична
од. вим.**)

формі
(тис.грн.)

всієї
виробленої
продукції

формі (фізична формі (тіс.
од. вим.**)
грн.)

всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рiдини
гальмiвнi та
рiдини
охолоджуючi

10236

200279

92

10295

201434

91.1

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

материiальнi витрати (сировина та
матерiали)

80.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Iмона-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

23500277

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

0791 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних
паперів**

341 П 000341 25.01.2016 24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

00751
25.01.2018

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2018
31.12.2018

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки:Облiгацiї були розмiщенi
на внутрiшньому ринку. iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу:
Облiгацiї Емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора
торгiвлi цiнними паперами. мета емiсiї: планувалось, що фiнансовi
ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi на

здiйснення iнвестицiйної дiяльностi через iнститути спiльного
iнвестування шляхом придбання iнвестицiйних сертифiкатiв
iнвестицiйних фондiв. В 2014 роцi облiгацiї вiдповiдно до до рiшення
засновникiв було викуплено, в I пiврiччi 2015 року були здiйсненi
розрахунки з держателями, всi облiгацiї знаходяться на зберiганнi в
Нацiональному депозитарiї України.9
Номер та дата договору на проведення аудиту

31-8/1
31.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

31.01.2018
10.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

10.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

10000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Iмона-Аудит»
23500277
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

0791 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

341 П 000341 25.01.2016 до 24.09.2020 року

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

00751
25.01.2018

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
На думку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв
вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство
нараховувало забезпечення. Однак наявнi зауваження не є суттєвими
для фiнансової звiтностi Товариства.
На думку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв
той факт, що у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк не вiдображено резерв
сумнiвних боргiв, створення якого передбачено Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська
заборгованiсть». Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в
Балансi за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не
нараховується. На балансi облiковується дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги, термiн непогашення якої вiд 18 до 36
мiсяцiв, в сумi 16 186 тис. грн., резерв за якою не розраховується.

Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2017 року
складає 74 795 тис. грн., що становить 56,30% всiх оборотних активiв
Товариства.
Вiдповiдно, аудитор не може пiдтвердити, що дебiторська
заборгованiсть в повнiй мiрi вiдповiдає критерiям визнання її
активами. Вплив наявних зауважень може бути значним, проте не
всеохоплюючими для фiнансової звiтностi Товариства.
Також в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Товариства
iнформацiя розкрита не в повному обсязi.
На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним проте
не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про
аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2015 року), що з
01.06.2017 року застосовуються в якостi нацiональних стандартiв
аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд
04.05.2017 року № 344 та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого
звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики
для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а
також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз
застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту

31-8/1
31.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

31.01.2018
10.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

10.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

10000

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Користувачам фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Роздiл «Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод
автохiмiї» (надалi - Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року, Звiт про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом), Звiт про власний
капiтал за рiк що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
Фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» затверджена до випуску
22.02.2018 року.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi «Основа для думки iз застереженням»
нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та прийнятих в Українi Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку (далi - П(с)БО).
Основа для думки iз застереженням
На думку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними,
якщо б Товариство нараховувало забезпечення. Однак наявнi зауваження не є суттєвими для фiнансової звiтностi
Товариства.
На думку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв той факт, що у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк не
вiдображено резерв сумнiвних боргiв, створення якого передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку
10 «Дебiторська заборгованiсть». Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. На балансi облiковується дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги, термiн непогашення якої вiд 18 до 36 мiсяцiв, в сумi 16 186 тис. грн., резерв за якою не розраховується.
Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2017 року складає 74 795 тис. грн., що становить 56,30%
всiх оборотних активiв Товариства.
Вiдповiдно, аудитор не може пiдтвердити, що дебiторська заборгованiсть в повнiй мiрi вiдповiдає критерiям визнання
її активами. Вплив наявних зауважень може бути значним, проте не всеохоплюючими для фiнансової звiтностi
Товариства.
Також в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Товариства iнформацiя розкрита не в повному обсязi.
На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi
Товариства.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА) Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв (видання 2015 року), що з 01.06.2017 року застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно
iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017 року № 344 та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» згiдно
з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки
з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки iз застереженням.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя є iнформацiєю, яка мiститься у
Звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за 2017 рiк, у Поясненнях управлiнського
персоналу, у Положеннях Товариства.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при
цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї,
ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту,
внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi.
Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здiйснює свою
дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства
супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний
момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути
результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть
бути оцiненi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимого Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, за необхiдностi, питання, пов’язанi з
безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом складання фiнансової
звiтностi Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 року проведено Аудитором, вiдповiдно до умов
Договору про проведення аудиту вiд 31.01.2018 року № 31-4/1 у строк з 31.01.2018 року до 22.02.2018 року.
Метою нашого аудиту є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, завжди iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi з iншими викривленнями, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та дотримуємось професiйного
скептицизму протягом всього аудиту.
Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а також отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка має значення для аудиту, з метою розробки аудиторських
процедур, якi є прийнятними за даних обставин, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю Товариства;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i пов’язаних з ними
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про
те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв
Роздiл «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв»
Основнi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» наведенi в Таблицi 1.
Таблиця 1
Показник Значення
Повна назва Товариства
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї»
Скорочена назва Товариства ТОВ «ЧЗА»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
36994791
Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань Дата
проведення державної реєстрацiї 03.03.2010 року;
Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 026 102 0000 010512
Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Черкаської мiської Ради
Мiсцезнаходження 18003, Черкаська область, мiсто Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 118
Види дiяльностi за КВЕД-2010
20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в.i.у.
19.20 Виробництво продуктiв нафтоперероблення;
20.30 Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик;
22.22 Виробництво тари з пластмас;

46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах
Керiвник Петько Анатолiй Миколайович
Аудитори зазначають, що назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi
вiдповiдають Статуту Товариства.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти)
бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Статутний капiтал
Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 40 «Зареєстрований
(пайовий) капiтал».
У Товариствi станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений виключно грошовими коштами статутний
капiтал становить 900,00 гривень.
Учасниками Товариства були особи, iнформацiя про яких наведена в Таблицi 2.
Таблиця 2
№ п/п Учасники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%)
1 Вашуркiн Михайло Юрiйович
(фiзична особа – громадянин
Росiйської Федерацiї,
iдентифiкацiйний номер 2124628712) 891,00 99,00
2 Вашуркiн Сергiй Михайлович
(фiзична особа – громадянин України, iдентифiкацiйний номер 3029625791) 9,00 1,00
Всього: 900,00 100,00
Iнформацiя про оплату внеску до Статутного капiталу Товариства Учасниками Товариства наведена в Таблицi 3.
Таблиця 3
№ п/п Учасники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Документ про оплату
1 Вашуркiн Михайло Юрiйович
(фiзична особа – громадянин
Росiйської Федерацiї,
iдентифiкацiйний номер 2124628712) 450,00 Квитанцiя № 743 вiд 02.03.2010 року; Банк отримувача: АТ «ЕРДЕ
БАНК», рахунок 2600205376001
441,00 Прибутковий касовий ордер № 44 вiд 03.09.2010 року
2 Вашуркiн Сергiй Михайлович
(фiзична особа – громадянин України, iдентифiкацiйний номер 3029625791) 9,00 Квитанцiя № 743 вiд 02.03.2010 року;
Банк отримувача: АТ «ЕРДЕ БАНК», рахунок 2600205376001
Всього: 900,00
Слiд зазначити, що Учасниками Товариства повнiстю сплачено свої частки в Статутному капiталi Товариства, що
пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Статутний капiтал заявлено та сплачено у повному обсязi в установленi законодавством термiни.
Загальними зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» (Протокол №
17 вiд 14.03.2011 року) було затверджено рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, не пов’язаних iз змiною
складу Учасникiв Товариства та не пов’язаних зi змiною розмiру Статутного капiталу Товариства. Змiни були внесенi
до Статуту Товариства у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Статут Товариства було затверджено в
новiй редакцiї.
Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв проведена 28.03.2011 року.
Загальними зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» (Протокол №
63 вiд 26.12.2012 року) було затверджено рiшення про задоволення заяви Учасника Товариства Вашуркiна Сергiя
Михайловича про вихiд з числа учасникiв Товариства та вiдчуження 100% належної йому частки у статутному
капiталi Товариства, що становить 1% загального розмiру Статутного капiталу Товариства, Трасковськiй О. В.
Загальними зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» (Протокол №
63 вiд 26.12.2012 року) було затверджено рiшення про задоволення заяви Учасника Товариства Вашуркiна Михайла
Юрiйовича про вихiд з числа учасникiв Товариства та вiдчуження 95,96% належної йому частки у статутному капiталi
Товариства, що становить 95% загального розмiру Статутного капiталу Товариства, Трасковськiй О. В.
Загальними зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» (Протокол №
63 вiд 26.12.2012 року) було затверджено рiшення про вступ до складу учасникiв Товариства Трасковської О. В.
шляхом придбання частки у статутному капiталi Товариства у учасника Вашуркiна Сергiя Михайловича, що
становить 100% належної йому частки у статутному капiталi Товариства, та частки у статутному капiталi Товариства у
учасника Вашуркiна Михайла Юрiйовича, що становить 95,96% належної йому частки у статутному капiталi
Товариства.
Загальними зборами Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» (Протокол №
64 вiд 27.12.2012 року) було затверджено рiшення про затвердження змiн до Статуту Товариства, пов’язаних зi змiною

складу Учасникiв Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства, затвердженої Протоколом № 64 Загальних зборiв Учасникiв
Товариства вiд 27.12.2012 року, Учасниками Товариства є особи, iнформацiя про яких наведена в Таблицi 4.
Таблиця 4
№ п/п Учасники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%)
1 Вашуркiн Михайло Юрiйович
(фiзична особа – громадянин
Росiйської Федерацiї,
iдентифiкацiйний номер 2124628712) 36,00 4
2 Трасковська Ольга Вiкторiвна
(фiзична особа – громадянка України, iдентифiкацiйний номер 2241116380) 864,00 96
Всього: 900,00 100
Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв проведена 29.12.2012 року.
Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» (Протокол №
98 вiд 30.12.2013 року)прийнято рiшення про:
1) вихiд з числа учасникiв Товариства Трасковської Ольги Вiкторiвни (паспорт НЕ 157871 виданий Приднiпровським
РВ УМВС України в Черкаськiй областi 05.07.2002 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв –
2241116380) шляхом вiдчуження 100% належної їй частки у статутному капiталi Товариства, що становить 96%
загального розмiру статутного капiталу Товариства;
2) право власностi на 100% частки Трасковської Ольги Вiкторiвни у статутному капiталi Товариства, набуває Сащук
Сергiй Володимирович (паспорт НЕ 107737 виданий Березiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 31.01.1996
року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв – 2210624757) на пiдставi договору купiвлi-продажу
частки у статутному капiталi Товариства вiд 30.12.2013 року.
Було затверджено рiшення про затвердження змiн до Статуту Товариства, пов’язаних зi змiною складу Учасникiв
Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства, затвердженої Протоколом № 98 Загальних зборiв Учасникiв
Товариства вiд 30.12.2013 року, Учасниками Товариства є особи, iнформацiя про яких наведена в Таблицi 5.
Таблиця 5
№ п/п Учасники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%)
1 Вашуркiн Михайло Юрiйович
(фiзична особа – громадянин
Росiйської Федерацiї,
iдентифiкацiйний номер 2124628712) 36,00 4
2 Сащук Сергiй Володимирович
(фiзична особа – громадянин України, iдентифiкацiйний номер 2210624757) 864,00 96
Всього: 900,00 100
Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв проведена 28.01.2014 року.
Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена Протоколом № 129 загальних зборiв Учасникiв вiд 22.09.2015 року.
Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв проведена 28.09.2015 року.
Отже статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає 900 гривень 00 копiйок та повнiстю
сформований виключно грошовими коштами, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року вiдсутнiй.
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам.
На думку аудиторiв розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства та
встановленим нормативам.
Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня.
Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12
мiсяцiв
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть
дiяльностi» (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не
маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з
припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планує вживання заходiв для покращення
показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.
Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в здатностi Товариства
безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не знайшли доказiв про
порушення принципiв функцiонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi iснує невпевненiсть щодо
можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної полiтики, нормативно-правової бази та розвитку
полiтичної ситуацiї. Ми не
маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi
та економiчнi перспективи Товариства.
Щодо вiдповiдностi (невiдповiдностi) прийнятої управлiнським персоналом Товариства облiкової полiтики вимогам

законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та П(С)БО.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року є
Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, здiйснюються згiдно Наказу
«Про облiкову полiтику пiдприємства».
Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї
господарських операцiй, якi передбаченi Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку.
Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство
використовує при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до П(С)БО. Облiкова полiтика встановлює
принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi
Товариства.
Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Розкриття iнформацiї стосовно активiв
Нематерiальнi активи
У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства
облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 57 тис. грн.
Знос нематерiальних активiв станом на 31.12.2017 року складав 56 тис. грн., що вiдповiдає даним первинних
документiв та облiкових регiстрiв.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться iз застосуванням прямолiнiйного методу.
На думку аудиторiв, облiк нематерiальних активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Положення
(Стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 18.10.1999 р. № 242 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 8).
Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 року на балансi облiковуються основнi засоби та iншi
необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 5 966 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв в перiод, що перевiрявся, не проводилась.
При проведеннi аудиту встановлено, що аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на пiдставi унiфiкованих
первинних форм.
Сума нарахованого зносу основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв станом на 31 грудня 2017 року
склала 1 823 тис. грн.
Вiдповiднiсть синтетичного облiку основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв
аналiтичному облiку пiдтверджуємо.
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та
первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 7 «Основнi засоби», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i
доповненнями).
Iнформацiя щодо основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до
рiчної фiнансової звiтностi.
Капiтальнi iнвестицiї
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 року на балансi у статтi «Незавершенi капiтальнi
iнвестицiї» не облiковуються витрати на придбання (виготовлення) необоротних активiв. На протязi 2017 року рух
капiтальних iнвестицiй вiдбувався. Вiдповiдно до наданих на розгляд аудиторiв первинних документiв такi витрати
вiдображаються Товариством, як це передбачено Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями), на вiдповiдних субрахунках
рахунку 15 «Капiтальнi iнвестицiї».
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно капiтальних iнвестицiй вiдповiдають даним
реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам;
достовiрнiсть i повнота оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7
«Основнi засоби», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i
доповненнями).
Iнформацiя щодо капiтальних iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Фiнансовi iнвестицiї
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв аналiтичного та синтетичного
облiку встановлено, що довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються на балансi Товариства станом
на 31 грудня 2017 року.

Облiк запасiв
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 року на балансi облiковуються виробничi запаси в
сумi 17 744 тис. грн.., незавершене виробництво в сумi 8 081 тис. грн., готова продукцiя в сумi 11 049 тис. грн., товари
в сумi 522 тис. грн.., що вiдповiдає даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв
визначається згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженим наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246 (далi - П(С)БО 9).
Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у вiдомостях по кожному виду запасiв окремо у розрiзi найменувань.
На думку аудиторiв, запаси Товариства класифiкованi i облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (далi – Iнструкцiя № 291).
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та
затвердженi в установленому порядку.
Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi iз П(С)БО 9.
Iнформацiя щодо запасiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не в повному обсязi.
Дебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства не облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом 31 грудня 2017 року становить 58 072 тис.
грн., що вiдповiдає даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Поточна дебiторська заборгованiсть
вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. На думку аудитора, до
висловлення думки iз застереженням призвiв той факт, що у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк не вiдображено резерв
сумнiвних боргiв, створення якого передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська
заборгованiсть». Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних
боргiв не нараховується. На балансi облiковується дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, термiн
непогашення якої вiд 18 до 36 мiсяцiв, в сумi 16 186 тис. грн., резерв за якою не розраховується.
Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить 2
931 тис. грн.
Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами Товариства станом на 31 грудня 2017 року
становить 16 436 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає 13 792 тис. грн.
Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2017 року складає 74 795 тис. грн., що становить 56,30%
всiх оборотних активiв Товариства.
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не в
повному обсязi.
Станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства облiковуються iншi оборотнi активи в сумi 67 тис. грн.
Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року склав 4 094 тис. грн., у тому числi в касi 12 тис.
грн., що вiдповiдає банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства.
Iнформацiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї щодо зобов'язань
Забезпечення витрат i платежiв
Станом на 31.12.2017 року довгострокове забезпечення виплат персоналу Товариства вiдсутнє.
Цiльове фiнансування станом на 31.12.2017 року вiдсутнє.
Iнформацiя щодо забезпечення i резервiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не в
повному обсязi.
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства
Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам
Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31.01.2000 р. № 20 (зi змiнами i доповненнями).
Довгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на 31 грудня 2017 року облiковуються в сумi 1 143 тис.
грн.
Iншi довгостроковi зобов’язання на балансi Товариства станом на 31 грудня 2017 року облiковуються в розмiрi 11 747
тис. грн..
Слiд зазначити, що Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємства видано Товариству Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск облiгацiй на загальну суму 38 500 000,00 грн.
номiнальною вартiстю 1 000,00 грн., форма iснування без документарна, забезпечених, вiдсоткових iменних 38 500,00
штук.
Реєстрацiйний номер 264/2/12 дата реєстрацiї 02.11.2012 року дата видачi 29.01.2013 року.
Вiдповiдно до виписки з Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2017 року залишки на рахунках в
Депозитарiї (Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України») склав 38 500 штук облiгацiй
загальною номiнальною вартiстю 38 500 000,00 грн., що викупленi емiтентом.
Вiдстроченi податковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Короткостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на 31 грудня 2017 року облiковуються в сумi 51 845

тис. грн.. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2017 року складає
812 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються поточнi зобов’язання, а саме:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 41 600 тис. грн.;
- поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 2 493 тис. грн.;
- поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумi 750 тис. грн.;
- поточнi зобов’язання зi страхування в сумi 83 тис. грн.;
- поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi в сумi 376 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання в сумi 610 тис. грн., що вiдповiдає даним первинних документiв та даним реєстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв
Доходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних
документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних
документiв, передбачених статтею 9 Закону № 996.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах – ордерах та оборотно–
сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2017 рiк в цiлому вiдповiдають первинним
документам.
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) здiйснюється Товариством на
вiдповiдних субрахунках рахунку 70 «Доходи вiд реалiзацiї» в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року №
290 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 15) та Наказом про облiкову полiтику.
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) Товариства за 2017 рiк склала 325 434 тис. грн.
На думку аудиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в усiх
суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15 та Наказу про облiкову полiтику.
Iншi операцiйнi доходи
Величина iнших операцiйних доходiв Товариства, якi облiковуються на окремих субрахунках рахунку 71 «Iнший
операцiйний доход», нарахованих за 2017 рiк, склала 5 402 тис. грн.. Вказанi доходи вiдображались в облiку на
пiдставi первинних документiв.
На думку аудиторiв, бухгалтерський облiк iнших операцiйних доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах ведеться у
вiдповiдностi до норм П(С)БО 15 та Наказу про облiкову полiтику.
Iншi доходи
Величина iнших доходiв Товариства, нарахованих за 2017 рiк, склала суму 25 тис. грн.
На думку аудиторiв, бухгалтерський облiк доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до
норм П(С)БО 15 та Наказу про облiкову полiтику Товариства.
Витрати
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318 (зi
змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 16) та Наказу про облiкову полiтику.
Вiдображення витрат Товариства за 2017 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно Плану
рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями).
Бухгалтерський облiк витрат Товариства за 2017 рiк здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв
виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-ордерах та оборотносальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової
звiтностi Товариства за 2017 рiк.
Структуру витрат Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк та даними облiкових регiстрiв та
первинних документiв наведено в Таблицi 6.
Таблиця 6
Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 273 768
Адмiнiстративнi витрати 9 651
Витрати на збут 21 071
Iншi операцiйнi витрати 6 657
Фiнансовi витрати 8 282
Iншi витрати 45
Витрати з податку на прибуток Товариства за 2017 рiк склав суму 2 318 тис. грн.
Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 2017 рiк, фiнансовим
результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 9 069 тис. грн.

Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк в усiх суттєвих аспектах
повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року складають 53 тис. грн.
Iнформацiя до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу оцiнити спроможнiсть
Товариства генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також оцiнити потреби суб’єкта господарювання у
використаннi цих грошових потокiв.
Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для використання, не має
невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для майбутньої операцiйної дiяльностi i для погашення
зобов’язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують будь-якi обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2017 року на рахунках у банках складає 4 094 тис. грн.
Iнформацiя до Звiту про власний капiтал (змiни у власному капiталi)
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає суму 25 526 тис. грн.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на
31.12.2017 року достовiрно.
Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2017 року наведено в Звiтi про
власний капiтал вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року № 73.
«Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги»
Власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає суму 25 526 тис. грн..
Вiн складається iз статутного капiталу в розмiрi 1 тис. грн.. та суми нерозподiленого прибутку в розмiрi 25 525 тис.
грн..
Додаткового капiталу, капiталу у дооцiнках, резервного капiталу, неоплаченого капiталу та вилученого капiталу
станом на станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має.
На думку аудиторiв розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства на
31.12.2017 року достовiрно.
Щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 25 526 тис. грн., що вiдповiдає пiдсумку
роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша розмiру статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам чинного
законодавства.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть
мати суттєвий вплив на фiнансовий стан.
Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства по заявi управлiнського
персоналу, були вiдсутнi.
Iнформацiя про пов’язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» та МСА 550 «Пов’язанi сторони» ми
звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб,
характеру операцiй з ними.
Згiдно П(С)БО 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», пов’язаними сторонами вважаються: пiдприємства,
що знаходяться пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприємства або фiзичнi особи, що прямо або
опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени
родини такої фiзичної особи.
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному
фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона
веде дiяльнiсть.
Операцiй з пов’язаними сторонами, що виходять за межi нормальної дiяльностi, не встановлено.
В процесi перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, в iнформацiї щодо перелiку пов’язаних осiб та операцiй з такими
особами невiдповiдностей не встановлено.
Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є
достатньо високою, пiд час перевiрки не виявлено.
Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або зобов'язань дуже низька.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» у майбутньому вiдсутня.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 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 оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб’єкта господарювання i його
середовища», нами були виконанi 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». Нами були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може

допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi
аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми
отримали 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.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве
викривлення внаслiдок шахрайства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 7.
Таблиця 7
№ п/п Показник Значення
1
1 Повне найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит», 23500277
2
2 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi

Номер, серiя, дата видачi свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане НКЦПФР
Свiдоцтво № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 року,
Свiдоцтво №00751, затверджене Рiшенням АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3 про те, що суб’єкт аудиторської
дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм професiйної етики та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську
дiяльнiсть
№ 315/3 до 24.09.2020 року;
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 341 вiд 25.01.2016 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000341), свiдоцтво дiйсне до
24.09.2020 року
3
3 Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ Перепечкiна Iрина Михайлiвна
сертифiкат аудитора серiя А № 006129, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 165 вiд 30.06.2006 року,
продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 325/2 вiд 26.05.2016 року до 30.06.2021 року
4 Мiсцезнаходження (юридична адреса) 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
5 Адреса здiйснення дiяльностi 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
6 Телефон/ факс 044 565-77-22, 565-99-99
Згiдно з Договором № 31-8/1 вiд 31 сiчня 2018 року на проведення аудиту Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Iмона – Аудит» (надалi – Аудитор), що дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0791, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98,
продовжено рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, (свiдоцтво про внесення в реєстр
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 341 вiд 25.01.2016 року
(Серiя та номер Свiдоцтва П 000341), свiдоцтво дiйсне до 24.09.2020 року; свiдоцтво про включення до реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до
розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 17
вересня 2013 року №3234 (реєстрацiйний номер свiдоцтва 0063) продовжено рiшенням № 3109 вiд 10 грудня 2015
року, строк дiї свiдоцтва з 17 вересня 2013 року до 24 вересня 2020 року; свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи
контролю якостi (номер бланку №00751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3), провела незалежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Черкаський завод автохiмiї» у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня
2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за
2017 рiк, Звiту про власний капiтал за 2017 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi за 2017 рiк (надалi – фiнансовi звiти)
на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.
Перiод проведення перевiрки: з 31 сiчня 2018 року по 10 березня 2018 року.

Генеральний директор Перепечкiна I.М.
(сертифiкат аудитора серiя А № 006129, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 165 вiд 30.06.2006 року,
продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 325/2 вiд 26.05.2016 року до 30.06.2021 року)
Дата складання Звiту незалежного аудитора 10 березня 2018 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

36994791

за КОАТУУ 7110136700

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

20.59

180

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул.
В’ячеслава Чорновола, 118.

Адреса

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1

1

первісна вартість

1001

55

57

накопичена амортизація

1002

54

56

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби:

1010

2907

4143

первісна вартість

1011

7451

5966

знос

1012

4544

1823

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

2908

4144

Запаси

1100

36090

37396

Виробничі запаси

1101

15980

17744

Незавершене виробництво

1102

7649

8081

Готова продукція

1103

10339

11049

Товари

1104

2122

522

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

35305

58072

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6967

16436

з бюджетом

1135

188

2931

у тому числі з податку на прибуток

1136

188

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

II. Оборотні активи

9099

13792

1165

1234

4094

Готівка

1166

13

12

Рахунки в банках

1167

1221

3466

Витрати майбутніх періодів

1170

4

53

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

174

67

Усього за розділом II

1195

89061

132841

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

Баланс

1300

91969

136985

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

22456

25525

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

22457

25526

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

113

1143

Інші довгострокові зобов’язання

1515

11380

11747

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

11493

12890

Короткострокові кредити банків

1600

36658

51845

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

75

812

за товари, роботи, послуги

1615

13538

41600

за розрахунками з бюджетом

1620

95

750

за у тому числі з податку на прибуток

1621

за розрахунками зі страхування

1625

103

83

за розрахунками з оплати праці

1630

439

376

за одержаними авансами

1635

1552

2493

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

5559

610

Усього за розділом IІІ

1695

58019

98569

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

91969

136985

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

673

Примітки

-

Керівник

Петько Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Чернявський Василь Антонович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36994791

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

325434

275134

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -273768 )

( -231638 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

()

()

Валовий:
прибуток

2090

51666

43496

збиток

2095

()

()

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

5402

7759

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( -9651 )

( -8610 )

Витрати на збут

2150

( -21071 )

( -16802 )

Інші операційні витрати

2180

( -6657 )

( -9401 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

()

()

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

()

()

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

19689

16442

збиток

2195

()

()

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( -8282 )

( -8299 )

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

( -45 )

()

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

11387

8165

збиток

2295

()

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2318

-1837

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

22
25

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

9069

6328

збиток

2355

()

()

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

9069

6328

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

234218

203379

Витрати на оплату праці

2505

8637

7903

Відрахування на соціальні заходи

2510

1858

1728

Амортизація

2515

1307

1490

Інші операційні витрати

2520

46721

37388

Разом

2550

292741

251888

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Примітки

-

Керівник

Петько Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Чернявський Василь Антонович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36994791

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

195106

188348

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

159708

123002

Надходження від повернення авансів

3020

32215

27900

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

290565

699076

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -179401 )

( -142234 )

Праці

3105

( -7210 )

( -6492 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -1908 )

( -1693 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -3941 )

( -4084 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -1457 )

( -2164 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -339 )

()

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -2145 )

( -1920 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -183775 )

( -163594 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

14

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -4233 )

( -1431 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

()

()

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

()

()

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

()

Інші витрачання

3190

( -296390 )

( -710703 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

736

8109

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

( -4032 )

( -364 )

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

()

()

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1890

-342

109373

116488

2142
22

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

()

()

Погашення позик

3350

92419

115304

Сплату дивідендів

3355

( -5610 )

( -5143 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -8041 )

()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( -215 )

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

()

()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

()

()

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

()

()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3088

-3959

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1934

3808

Залишок коштів на початок року

3405

1234

470

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

926

-3044

Залишок коштів на кінець року

3415

4094

1234

Примітки

-

Керівник

Петько Анатолый Миколайович

Головний бухгалтер

Чернявський ВасильАнтонович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХIМIЇ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

36994791

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

X

X

X

X

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

()

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

-

Керівник

Петько Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Чернявський Василь Антонович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХIМIЇ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

Залишок на
початок року

4000

1

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

1

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7

8

Вилучений
капітал

Всього

9

10

22449

22450

7

7

22456

22457

9069

9069

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого

4220

-6000

-6000

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

Залишок на
кінець року

4300

1

3069

3069

25525

25526

Примітки

-

Керівник

Петько Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Чернявський Василь Антонович

