Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Директор
(посада)

Павлик Омелян Андрiйович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

18.04.2014
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТРАНССЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13830007

4. Місцезнаходження

79040, Львівська, Залiзничний, М.ЛЬВIВ,,
ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА, буд.367А

5. Міжміський код, телефон та факс

032/

6. Електронна поштова адреса

atp@ur.lviv.ua

297-15-18, 032/

297-15-19

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Річна інформація опублікована
у
3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці в мережі Інтернет

Бюлетень "Цінні папери"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.agrotransservice.bfg.lviv.ua
(адреса сторінки)

30.04.2014
(дата)
30.04.2014
(дата)
30.04.2014
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
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
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
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X

обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. Примітки
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не
здiйснювало.
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2012 рiк не нараховувались i не виплачувались.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не
випускались.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як
боргових цiнних паперiв товариство не випускало.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не
випускало.
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав.
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЛЬВIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТРАНССЕРВIС"
14151200000004581
13.10.1995
Львівська
189000,00
0,000000
0,000000

20
надання в оренду та експлуатацію власного чи
орендованого майна 68.20, Вантажний автомобільний
транспорт 49.41, Оптова торгівля деревиною,
будівельними матеріалами 46.73
Вищим органом управління Товариством є Загальні
збори акціонерів.
Дирнктор -Павлик Омелян Андрійович
Головний бухгалтер-член дирекції- Турленко Альона
Вікторівнва
голова наглядової ради- Лаврик Наталія Орестівна
Члени наглядової ради - 2 чоловіка
ПАТ АКБ "Львів"

325268
260092428
д/н
д/н
д/н

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**
Вид діяльності

1
Міжнародні вантажні перевезення
Опис

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

2
3
4
АВ №523723
03.03.2010 Міністерство транспорту України
Надаються послуги по вантажних перевезеннях.
Термін не обмежений.

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
03.03.2020

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України
у Львiвськiй обл.
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
20823070

Місцезнаходження

Україна, 79000, Львівська, д/н, м.Львiв,
вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт *

Усього
* Заповнювати не обов'язково
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

КВ, 246381, 21.09.1999, Залізничним РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
1947
Вища
27
ПАТ "Львiвське АТП Агротранссервiс", Заступник
директора
22.04.2013, др відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає.
Головний бухгалтер-член дирекції
Турленко Альона Вiкторiвна
КВ, 314562, 14.12.1999, Личакiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
1983
Вища
7
ПАТ "Львiвське АТП "Агротранссервiс", бухгалтер
22.04.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає.
Голова Наглядової ради
Лаврик Наталія Орестівна
КА, 919514, 18.09.1998, Дрогобицьким РВ УМВС У у
Львівській обл.
1973
вища
11
д/н
22.04.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.

7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

д/н
22.04.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає. Іншою
інформацією про посадову особу Емітент не володіє.
Член Наглядової ради
Представник ТОВ "БАЛТІК ФІНАНС ГРУП"
Фесенко Ростислав Ігорович
КА, 334139, 06.02.1997, Залізничним РВ УМВС У у
Львівській обл.
1980
вища
7
ТОВ ДКК "Український реєстратор"
22.04.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає. Іншою
інформацією про посадову особу Емітент не володіє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

1
Директор

2
Павлик Омелян Андрiйович

Головний бухгалтер-член
дирекції

Турленко Альона Вiкторiвна

Голова Наглядової ради

Лаврик Наталія Орестівна

Член Наглядової ради

Чех Андрій Володимирович

Член Наглядової ради

Представник ТОВ "БАЛТІК
ФІНАНС ГРУП"

3
КВ, 246381, 21.09.1999,
Залізничним РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
КВ, 314562, 14.12.1999,
Личакiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
КА, 919514, 18.09.1998,
Дрогобицьким РВ УМВС У у
Львівській обл.
КВ, 386611, 15.02.2000,
Стрийським РВ УМВС У у
Львівській обл.
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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4

6

прості на привілейов привілейов
ані на
пред'явник ані іменні
пред'явник
а
а
7
8
9
0
0
0
0

0

5
0,000000

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Кількість за видами акцій

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
прості
іменні

ТзОВ "Балтік Фінанс Груп"
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи*

Україна, 79012, Львівська,
Франківський, м.Львів,
вул.Сахарова, буд.42
Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт**

36797165

210365
Кількість
акцій (штук)

27,826058

прості на привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
210365
0
0
0
Кількість за видами акцій

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
прості
іменні

Каданiна Тетяна Олександрiвна
Лаврик Олег Васильович

МС, 570735, 07.07.1999, Тернопiльським МВ
УМВСУ у Львiв.обл.
КС, 234052, 08.01.2003, Галицьким РВ УМВСУ
у Львiв.обл.

Усього

156806

20,741534

прості на привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
156806
0
0
0

130226

17,225661

130226

0

0

0

497397

65,793254

497397

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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Опис

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів
акціонерів-обрано
2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів
акціонерів-обрано
3.Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності
Товариства за 2012рік та приййняття рішення за
наслідками розгляду звіту-звіт розглянуто
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту- звіт
розглянуто
5.Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту-звіт розглянуто
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2012 рік-прийнято рішення
7.Визначення порядку розподілу прибутків (покриття
збитків) Товариства-питання розглянуто
8.Прийняття рішення про переобрання Ревізійної
комісії-питання розглянуто
9.Прийняття рішення про переобрання Наглядової
ради Товариства-питання розглянуто

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Україна, 79012, Львівська, Франківський, м.Львiв,
вул.академiка Сахарова, буд. 42
Серія АВ №533838
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку України
15.04.2010
032
294-95-06
032
294-95-08
Професійна діяльність на фондовому
ринку-депозитарна діяльність( а саме зберігач цінних
паперів)
Мiж Зберігачем та Емiтентом укладено Договiр на
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
№49-Е вiд 14.10.2011 року.
ТзОВ "Ера-Аудит"
Товариство з обмеженою відповідальністю
35287068
Україна, 79007, Львівська, д/н, м.Львiв, вул.
Шолом-Алейхема, буд.7, кв.4
№4033 (продовжена №1
Аудиторська Палата України
27.09.2007
( 0322 ) 244-43-22
( 0322 ) 244-43-22
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi
послуги емiтенту
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір вiд 24 березня 2014 року
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту 24.03.2014 року і закінчено 28.04.2014 року
Публічне акціонерне товариство "Національний
Депозитарій України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
Україна, 01001, Київська, ., м. Київ, вул.Б.Грінченка, 3
АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку України
19.09.2006
(044)377-70-16
(044)279-12-49

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Тип цінного
Форма
Найменування Міжнародний
Частка у
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
папера
існування та
ідентифікаційн
органу, що
статутному
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
форма випуску
ий номер
зареєстрував
капіталі (у
вартість (грн.)
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Бездокументар
0,25
UA4000131007 Акція проста
Львiвське
756000
189000,00
100,000000
бездокументар ні іменні
територiальне
на іменна
управлiння
ДКЦПФР
Опис
Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про
деметеріалізацію (номер договору Е-4300 від 07.11.2011 року)
Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку.
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Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
17.10.2011 88/13/1/11

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
д/н
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)- 16
; Середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4;
; Фонд оплати праці - 363 ;
Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на - 3,3 ; Протягом звітного періоду кадрова
программа емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним проблемам
емітента- 3, метою забезпечення достатнього рівня кваліфікації працівників проходять періодичні інструктажі
по охороні праці, навчання по підвищенню кваліфікації, семінари. На підприємстві проходять практику учні
ПТУ,ВНЗ з можливістю подальшого працевлаштування.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
д/н
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
д/н
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї з боку третiх осiб не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк господарський операцiй ведеться по журнально ордернiй системi у вiдповiдностi до
положення "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi". Запис регiстра бухгалтерського
облiку проводиться на пiдставi первинних облiкових документiв. Бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства
вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище.
Результати господарської дiяльностi грунтуються на даних синтетичного та аналiтичного облiку.
Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться у вiдповiдностi з нормативними документами та вимогами до
бухгалтерського облiку.
Вперше підготовлена звітність станом на 31.12.2012 р. за МСФЗ
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя по придбаних i вiдчужених основних засобах:
2009 рiк - Продаж
причепи 1-Р-5 ОДА 3 9370
Придбання
01.04.2009р. Насос Wj 203 EM - 1800 uhy
27.10.2009р. ЕКО-К 6/9 220 В - 2010 грн.
Придбання за 2010 рік:
19.07.2010р. Насос Jet 1300 F - 1207.5 грн.
17.09.2010р. Генератор PE 2800 - 2350 грн.
18.10.2010р. Телефон МТС А8181 - 5855
06.12.2010р. Laserfet P 1566 - 2975 грн.
Придбання 2011 рік:
28.02.2011 Система опалення - 92962,39 грн.
Насос Grundfos UPS 32-80 - 3202,00 грн.
Комплекс гідравлічного шлагбаума - 7970,00 грн.
Комплекс відеоспостереження - 20671,00 грн.
Бензопила STIHL MSIBO - 1879,00 грн.
Принтер НР LaserJet M1527,00 грн.
Комп`ютер - 3820,00 грн., Комп'ютер - 8400 грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша
інформація
д/н
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв станом на 31.12.2013 року немає. Обмежень на використання майна емiтента немає. Первiсна вартiсть
основних засобiв: 2913 тис.грн;
Ступiнь використання основних засобiв: 0,23;
Сума нарахованого зносу: 2228 тис.грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Основна проблема, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємств в Українi загаломта на ПАТ "АТП "Агротранссервiс"
зокрема, вiдсутнiсть чiтких законодавчих актiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
В плануваннi основна увага придiляється в спiвпрацi з закордонними партнерами. Пiдприємство постiйно веде
пошук потенцiйних замовникiв i планує збiльшити об'єм надання послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Дослiджень та розробок пiдприємство не проводить.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в
якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Пiдприємство планує залучати потенцiйних замовникiв та партнерiв для збiльшення прибутку.
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1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

періоду
3
794

періоду
4
685

720,5
33,6
23,2
16,7
0

624
33
16
12
0

0
0
0
0
794

0
0
0
0
685

періоду
5

періоду
6
0

0

періоду
7
794

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

720,5
33,6
23,2
16,7
0

періоду
8
685
624
33
16
12
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
794
685
Основнi засоби, що перебувають у власностi є в
постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi
основних засобiв станом на 31.12.2013 року немає.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок
звiтнього перiоду становить - 73,1%, на кiнець
звiтнього перiоду - 76,5%. Первiсна вартiсть основних
засобiв: 2913 тис.грн; Сума нарахованого зносу - 2228
тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
1719
1356
189
189
189
189
Вартість чистих активів розрахована за даними
Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості
чистих активів акціонерного товариства, схвалених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 1530 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 1530 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X
23,00
X
X
X
0,00
X
X
X
136,00
X
X
X
159,00
X
X
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за
облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв
банку не має.
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Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
0157 29.09.2011
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
4033 - 182/10 27.09.2007 05.07.2017
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**
* 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.
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Львівське автотранспортне підприємство "Агротранссервіс"
за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
Адресат:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Управлінському персоналу та акціонерам
Публічного акціонерного товариства "Львівське автотранспортне підприємство "Агротранссервіс".
Нами, незалежною аудиторською компанією - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ера-Аудит" (надалі "ми", або "аудитори"), проведено аудит річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Львівське автотранспортне підприємство "Агротранссервіс" (надалі - "Товариство") в складі Балансу (Звіту
про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3), Звіту про
власний капітал (форма № 4) за рік, який закінчився цією датою, а також Примітки, що містять стислий виклад
суттєвих принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.
Вступний параграф
Основні відомості про юридичну особу:
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Львівське автотранспортне підприємство "Агротранссервіс".
Код за ЄДРПОУ: 13830007.
Місцезнаходження: 79040,Україна, Львівська обл., м. Львів Залізничний район вул. Городоцька, 367а.
Дата державної реєстрації: 13.10.1995 року, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців за № 1 415 120 0000 004581 (Витяг Державної реєстраційної служби від 20.03.2014р.).
За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України основними видами діяльності
Товариства за КВЕД - 2010 є:
"
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
"
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
"
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням;
"
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні не фінансові корпорації.

10% акцій є:
Юридична особа - ТОВ "Балтік Фінанс груп" - 27,83%, що становить 210365 акцій на суму 52,6тис.грн.;
Фізична особа - 17,23%, що становить 130226 акцій на суму 32,6тис.грн.;
Фізична особа - 20,74%, що становить 156806 акцій на суму 39,2тис.грн.
Органами управління Товариства є:
Загальні збори акціонерів Товариства;
Наглядова рада;
Дирекція (директор);
Ревізор.
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність",
інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122
від 18 квітня 2003 року "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної
федерації бухгалтерів", в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту
щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти
не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми
й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання
фінансових звітів.
Нами були виконані процедури аудиту, згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті
отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми
звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази.
Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є
сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі
аудиту.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися
тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних

- Звіту про власний капітал (форма № 4) за 2013 рік,
- Примітки до фінансової звітності.
- Регістри бухгалтерського обліку;
- Первинні бухгалтерські документи (вибірково).
Відповідальність керівництва Товариства за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї попередньої
фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог
чинного законодавства, за достовірність і повноту відображення фактичних фінансово-господарських операцій
в регістрах бухгалтерського обліку, а також за достовірність наданих для перевірки первинних документів.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів на предмет відсутності
суттєвих помилок, незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка); дотримання вимог законодавства при
виконанні значних правочинів та забезпеченні стану корпоративного управління; належного застосування
припущення про безперервність діяльності Товариства; вибір та застосування належної облікової політики та
підготовку облікових оцінок, що є коректними за даних обставин.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми
активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності на основі результатів нашої
аудиторської перевірки. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою
для висловлення нашої думки.
Аудиторський висновок складено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг, Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні
товариства", з врахуванням вимог пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
29.09.2011р. №1360 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Підстава для модифікації висновку
Ми не спостерігали за інвентаризаціями активів, проведену станом на 01.01.2014 року, згідно наказу № 24/1 від
12.12.2013р., оскільки ця дати передувала нашому призначенню аудиторами Товариства та через обмеження в
часі. Вказану процедуру виконувала інвентаризаційна комісія Товариства, якій ми висловлюємо довіру, згідно з
вимогами МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.
Товариство не розраховує тимчасові податкові різниці та не визначає відстрочені податкові активи/
зобов'язання, що не відповідає вимогам МСБО 12 "Податки на прибуток".
Облік фінансових активів та зобов'язань частково відповідає вимогам МСБО 39 "Фінансові інструменти:
визнання та оцінка", а саме:
товариство не здійснює тестування торгової та іншої поточної дебіторської заборгованості на предмет

його діяльності за 2013 рік, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Інша допоміжна інформація
Розмір чистих активів Товариства
Розмір чистих активів Товариства, визначений згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р.
№ 485, становить 1719тис.грн., що є більшим від розміру статутного капіталу Товариства на суму 1530тис.грн.
та відповідає вимогам статей 155 Цивільного кодексу України та 14 Закону України "Про акціонерні
товариства".
Виявлення суттєвих невідповідностей у фінансовій звітності
Пiд час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих
невiдповiдностей мiж фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом у відповідності з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором фінансову звітність". В ході аудиту не встановлено суттєвих невідповідностей
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії.
Інформація, про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський
стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті
41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
1. Зміна складу посадових осіб емітента
Згідно отриманої інформації, протягом 2013 року зміни у складі органів управління Товариства не
відбувались.
2. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв та інше
За інформацією, отриманою від Товариства, протягом 2013 року рішення про утворення філій не приймались.
3. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Змін у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, протягом 2013 року не
відбувалось.
4. Виконання значних правочинів.
Протягом перевіреного періоду Товариство не здійснювало значні правочини у розмірах, що перевищують 10%
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, що, відповідно до вимог статті 70 Закону
України "Про акціонерні товариства", вимагає отримання рішення на укладення даного правочину Наглядовою
радою Товариства.
За наслідками проведених аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація
про які мала б надаватись користувачам звітності, згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок".
Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління

Повідомлення про скликання Загальних зборів містить інформацію про дату, час та місце проведення
зборів, а також повний перелік питань порядку денного із зазначенням способу, за допомогою якого акціонери
можуть ознайомитися з вищеназваними документами.
Повідомлення про скликання Загальних зборів в перевіреному періоді надсилалися акціонерам
своєчасно (не пізніше як за 45 днів до дати проведення Загальних зборів).
Пропозиції акціонерів про включення до порядку денного зборів питань, пов'язаних з діяльністю
товариства бралися до уваги Правлінням та Наглядовою радою та вносилися до порядку денного Загальних
зборів акціонерів.
Інформаційна політика Товариства спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей акціонерів
щодо вільного та необтяжливого доступу до інформації щодо діяльності Товариства. З метою реалізації права
акціонера на інформацію, а також забезпечення оперативності в її поданні, Товариство використовувало в
перевіреному періоді наступні засоби інформування: видача (пересилка поштою) інформації у паперовому
вигляді, ознайомлення з документами за місцем розташування Правління Товариства, розкриття інформації
через засоби масової інформації, інформування акціонерів через Інтернет - портали, інформування
громадськості та акціонерів в ході публічних виступів посадових осіб Товариства.
Наглядова рада протягом 2013 року проводила свої засідання у відповідності до Статуту Товариства. Завдяки
інформаційній політиці, методи та механізм дії якої описано вище, Товариство забезпечило наявність
своєчасної та вичерпної інформації про свою діяльність, основні фінансові та виробничі показники. З метою
підтвердження достовірності фінансової звітності товариством, у відповідності до чинного законодавства,
щороку проводяться аудиторські перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. Отриманий висновок в
обов'язковому порядку розглядається Загальними зборами акціонерів.
Загальними зборами акціонерів, що відбулись 22.04.2013р., затверджено Звіти Директора, Наглядової ради та
ревізора Товариства за 2012р. та прийнято рішення про розподіл прибутків за 2012 рік.
Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається управлінський персонал
Товариства.
Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою
планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові
звіти.
У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитори отримали достатню
впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.
При отриманні достатньої впевненості аудитори діяли під час проведення аудиторської перевірки у
відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянувши можливість уникнення управлінським
персоналом заходів контролю та визнають той факт, що аудиторські процедури, які є ефективними для
виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства.
Фінансова стійкість (платоспроможність) Товариства
Станом на 31.12.2013 року фінансовий стан підприємства характеризується високою платоспроможністю та
ліквідністю погашення поточної заборгованості коштами чи оборотними активами.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) (КФС), станом на 31.12.2013 року
становить 0,9, що перевищує оптимальному значенні даного показника в межах 0,25 - 0,5.

6903427.
Номер, дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01 № 203785 від 26.07.2007р., виданий
виконкомом Львівської міської ради (державний реєстратор Кіх С.Б.), № запису 14151050002018053.
Номер, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати
аудиторську діяльність: № 4033 від 27.09.2007 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України
182/10, продовжене до 05 липня 2017 року
Інші відомості: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0157, видане
відповідно до
Рішення Аудиторської палати України 29.09.2011 року № 239/4.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:Договір від 24.03.2014 року
Дата початку та дата закінчення аудиторської перевірки: з 24 по 28 березня 2014 року
Даний Висновок (звіт) складено у 3-х примірниках.
До цього висновку додається інформація про:
1. Стан бухгалтерського обліку Товариства.
2. Класифікацію та оцінка активів.
3. Класифікацію та оцінка зобов'язань.
4. Класифікацію та оцінка власного капіталу.
5. Сплату статутного фонду (капіталу).
6. Реальність та точність визначення чистого прибутку, відображеного у фінансовій звітності.
7. Відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один
одному.
8. Події після дати балансу.
9. Довідка про фінансовий стан Товариства.
Генеральний директор

Наталка Головата

Незалежний Аудитор
(сертифікат серії "А" №006479,
виданий за рішенням АПУ
від 18 грудня 2008 року №197/2)
Висновок (звіт) складено 28 березня 2014 року
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

д/н
ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
у складі наглядової
ради комітетів не
створен
д/н

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X
X

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві

так, створено ревізійну комісію

Ні (*)
X
X
X
X

д/н

Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
Так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту, або балансу, або бюджету
Так
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Так
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради
Так
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Ні
Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу
Ні
Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради
Ні
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Ні
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Так
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Ні

Ні

жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

ні
ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні (*)
X
X
X
X

Фінансова звітність,
Так
результати діяльності
Ні
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
документи
Так
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

пній
акціонерному
інформаційній
товаристві
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Ні

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні (*)
X
X

X
д/н
так

З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

д/н

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

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
01.01.1900
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:

Х
ні
так
ні

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.
д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
д/н
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
д/н
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність.
д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
д/н
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

форма господарювання
Вид економічної діяльності

надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого
за КВЕД 68.20
майна
Середня кількість працівників (1)
16
Адреса, телефон:
79040, Львівська, Залiзничний, М.ЛЬВIВ,, ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА, буд.367А 032/
297-15-18
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2013
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

2

3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2
2

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

794
2902
2108

2
2
60
685
2913
2228

247

247

1041

992

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви

1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300
Код
рядка

2
1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534

47

150

259

255

1

1
638

886

1679
1878
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5
189
189
481

481

686

1049

1356

1719

257

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

9
66

132
159

1679

1878

1800
1900

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Павлик Омелян Андрiйович
Турленко Альона Вiкторiвна

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2013 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

За звітний період
3

За аналогічний період
попереднього року
4
1457
1562
0
0

(644)

(863)

813

699

135

1

(604)
0
(17)

(339)
0
(4)

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

327

357

37
12

16

2290
2295
2300

376

370

-13

-41

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2130
2150
2180
2181
2182

(3)

підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2445
2450
2455
2460
2465

0

0

0
363

0
329

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
544
363
139
117
102
1265

За аналогічний період
попереднього року
4
315
356
134
123
278
1206

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За попередній період

3

4
756000
756000
0,48
0,48

Примітки:
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Павлик Омелян Андрiйович
Турленко Альона Вiкторiвна

756000
756000
0,44
0,44

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 р.
Форма № 3
Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235

За аналогічний
період попереднього
року
4

1567

1632

15

3

47

89

789
(338)
(158)
(340)
(18)
(187)
(135)

639
(300)
(142)
(391)
(27)
(229)
(135)

(8)
-4

(50)
202

Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

0
-4
259

0
202
57

255

259

Примітки:
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підприємство, за якими
напрямами на які цілі вони витрачалися.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Павлик Омелян Андрiйович
Турленко Альона Вiкторiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2013 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

видаток
4

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

3500

3505
3510
3515

X

X

3520

3521
3522

3523

3524
3526
3540
3550
3551
3552
3553

3554
3556
3557
3560
3561

X

X

Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

3570
3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

X
X

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

X
X
X

X
X
X

3250

X

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

X
X
X
X
X

X
X

X

3300
3305
3310

X
X
X

X
X
X

3340

X

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3370

X

X

3375

X

X

3390
3395

X

X

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число)
14
01
за ЄДРПОУ 13830007

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТРАНССЕРВIС"

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2013 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

2
4000

3

4

5

6

4005
4010
4090
4095
4100

189

189

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
686

481

0

481

0

686
363

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10
1356

0

0

0
0
0
1356
363

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210

0

4215

0

законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

4225

0

4240
4245

0
0

4260
4265

0
0

4270

0

4275
4280

0
0

4290
4291

0
0

4295
4300

0
189

0
0

0
481

0
0

363
1049

0
0

Примітки:
звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємтства протягом звітного періоду та про причини цих змін.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Павлик Омелян Андрiйович
Турленко Альона Вiкторiвна

0
0

363
1719
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Примітка 1. "Загальна інформація про ПАТ АТП "Агротранссервіс"
Примітка 1.1 "Загальна інформація про Товариство"
1
Ідентифікаційний код (ЕДРПОУ)
13830007
2
Повне найменування українською мовою
Публічне акціонерне товариство" Львівське
автотранспортне підприємство "Агротранссервіс"

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Товариство було зареєстроване Нова редакція статуту затверджена загальними зборами акціонерів від
14.05.2012 р (Протокол №1) та зареєстрована Виконавчим комітетом Львівської міської Ради №
14151050010004581
Основною діяльністю Товариства є надання в оренду власного нерухомого майна . В 2013 році
Товариством надано послуг оренди нерухомого майна на суму 1748 тис.грн
Примітка 1.2 "Основи підготовки фінансової звітності"
Примітка 1.2.1 "Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності. Звіт про відповідність МСФЗ"
Дана фінансова звітність є звітністю виключно ПАТ АТП "Агротранссервіс" і не є консолідованою фінансовою
звітністю. Фінансова звітність Товариства є підготовлена з використанням облікових політик та облікових
оцінок відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції затвердженій
Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2013 року.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, який завершився на 31 грудня 2012 р., Товариство подавало фінансову
звітність у відповідності з національними загальноприйнятими стандартами бухгалтерського обліку (П(с)БО).
Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фінансовою звітністю Товариства,
підготовленою як порівняльна інформація для подальшого складання звітності відповідно до МСФЗ. Перша
фінансова звітність складана відповідно до МСФЗ буде підготовлена за результатами 2014 року. Датою
переходу на МСФЗ є 31.12.2012 року і в зв'язку з цим наведена фінансова звітність не може вважатися
повноцінною фінансовою звітністю, а лише як така, що складена як порівняльна інформація для майбутньої
фінансової звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю окрім статті
дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, яка наведена за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч.
Звіти представленні по формі затвердженій національними П(с)БО у відповідності до ЗУ "Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні".
Товариство повинне застосовувати МСФЗ, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2013 року.
Дата звітності - 31 грудня 2013 року за період, що почався 01 січня і закінчився 31 грудня 2013 року.
Огляд стандартів, поправок та інтерпретацій МСФЗ, які випущені але ще не чинні, і тих які не були прийняті
раніше Товариством представлено у Примітці 2.
Примітка 1.2.2 "Основи облікової політики та складання звітності"
Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законах України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податковому кодексі України, національних
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(с)БО), МСФЗ та інших.
Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті.
Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху коштів
за ними.
Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах
бухгалтерського обліку:
- повне висвітлення
- превалювання сутності над формою
- автономність
- обачність
- безперервність
- нарахування та відповідність доходів і витрат
- послідовність

коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.
Визнання та оцінка активів в Товаристві
Основні засоби - матеріальні цінності, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін використання більше одного
року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих
податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та
доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Під час експлуатації основні
засоби оцінюються за собівартістю. Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із
поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті
чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта. Накопичена
амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об'єкта основних засобів таким чином,
щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Для визначення ринкової вартості
об'єктів основних засобів використовуються три методи оцінки, а саме: витратний, дохідний та порівняльний.
На основі даних підходу, який на думку оцінювача є найбільш надійним, встановлюється ринкова вартість
об'єкта основних засобів.
Нематеріальні активи обліковуються за собівартістю (первісною вартістю), яка складається з ціни придбання,
мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його
придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Первісна
вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних
активів і підвищенням їх можливостей та строку використання. Під час експлуатації нематеріальні активи
оцінюються за собівартістю.
Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких становить до 2500 грн. і термін
використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю , яка складається з ціни придбання,
мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його
придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.
Фінансові інструменти відображаються в обліку за фактичною собівартістю детальніше див. Примітку 1.2.2.2.
Цінні папери в портфелі Товариства на продаж - акції та інші цінні папери, які утримуються протягом
невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно
визначити неможливо, відображаються на дату балансу за розрахунковою справедливою вартістю.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством
майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною
вартістю.
У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між
справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх
еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається
дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою
реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина
резерву сумнівних боргів, за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю в національній, валютах.
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані предмети (запаси)
оприбутковуються за фактичними цінами придбання - первісною вартістю, включаючи витрати на доставку,
податки, збори та інші обов'язкові платежі (крім тих, що згодом відшкодовуються Товариству). Первісною
вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собівартість. Протягом 2013
року малоцінними та швидкозношуваними предметами визнавались матеріальні цінності з терміном
використання до 1 року.

незалежно від дати надходження. Облік здійснюється в валюті України. Облік доходів здійснюється на підставі
заключених договорів Товариством.
Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками).
Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати сплати грошових
коштів. Облік здійснюється в валюті України. Облік витрат, що були понесені в зв'язку з виготовленням
продукції, виконанням робіт, наданням послуг відображаються в момент визнання доходів від реалізації такої
продукції, товарів, робіт, послуг. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, нарахування таких витрат
здійснюється не рідше одного разу на місяць.
Примітка 1.2.2.1 "Консолідована фінансова звітність"
Дана фінансова звітність не є консолідованою фінансовою звітністю.
Примітка 1.2.2.2 "Первісне визнання фінансових інструментів"
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається
із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в
обмін на відповідний інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансових
інструментів.
Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних оцінок окремих статей
активів та зобов'язань:
- Активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною
собівартістю або справедливою вартістю).
- При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них
коштів, а зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання.
- При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно
було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов'язання - за тією сумою коштів, яка б
вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.
Протягом 2013 року по фінансові інструменти відображалися за собівартістю.
Примітка 1.2.2.3 "Цінні папери у портфелі Товариства на продаж"
Цінні папери в портфелі Товариства на продаж обліковуються за розрахунковою собівартістю .
Аналітичний облік акцій за балансовими рахунками групи 35 ведеться в розрізі їх емітентів. Відповідно
до нормативно-правових актів Товариства не формує резерв під вищенаведені вкладення в акції .
Примітка 1.2.2.4 "Цінні папери в портфелі Товариства до погашення"
Непохідні фінансові активи з фіксованими чи обумовленими платежами та фіксованими строками погашення
класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, якщо Товариство має намір та можливість утримувати
їх до строку погашення. Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2013 Товариство не мало інвестицій,
утримуваних до погашення.
Примітка 1.2.2.5 "Основні засоби"
Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до
вимог М(с)БО 16 "Основні засоби". Основними засобами вважаються активи, які Товариства придбає з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій,
очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує
2500грн.
Придбані основні засоби обліковуються за собівартістю (первісною вартістю). В процесі експлуатації
вартість основних засобів може коригуватись на суми переоцінки основних засобів до ринкових цін.
Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об'єкт.
Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно.
Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування
амортизації. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного

нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% відсотків його вартості.
Протягом звітного року Товариства не змінювало норми амортизації, терміни корисного використання.
Під час переходу Товариства на МСФЗ прийнято рішення про те, що переоцінку основних засобів не
проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою (балансовою) вартістю.
Примітка 1.2.2.6 "Нематеріальні активи"
Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи".
Нематеріальні активи зараховуються на баланс за собівартістю (первісною вартістю). Формування первісної
вартості НА залежить від способу надходження. Строк корисного використання нематеріальних активів
визначається Товариством самостійно, при визнанні НА активом, але не більше 120 місяців.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного
використання. Основними показниками, які враховуються при нарахуванні амортизації НА є:
- термін корисного використання об'єкта НА ,
- ліквідаційна вартість об'єкта НА
- метод амортизації.
При розрахунку амортизовуваної вартості ліквідаційна вартість НА прирівнюється до нуля.
Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. НА з нульовою залишковою вартістю
значаться в обліку доти, доки існує можливість отримувати економічні вигоди від їх використання.
Примітка 1.2.2.7 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття"
У 2013 році Товариство не здійснювало переведення основних засобів до активів групи вибуття.
Примітка 1.2.2.8 "Припинена діяльність"
Товариство не здійснювало припинення діяльності.
Примітка 1.2.2.9"Податок на прибуток"
Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток товариства здійснюється на загальних
підставах.
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмірах:
з 1 січня по 31 грудня 2013 року - 19 %;
з 1 січня по 31 грудня 2013 року - 10 % - за операціями з цінними паперами та деривативами згідно пункт 153.8
та 153.9 статті 153 Податкового Кодексу України.
Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток здійснювалося
Товариством відповідно до П(с)БО 17 ,,Податок на прибуток''.
Примітка 1.2.2.10"Зобов'язання і резерви"
Облік зобов'язань ведеться відповідно національного П(с)БО 11 "Зобов'язання".
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення
економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане
зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
Зобов'язання яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як
довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до
затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Резерви це частина зобов'язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу.
Резерви оцінюються за кошторисом витрат, необхідних для погашення поточного зобов'язання, на основі
найбільш надійних даних на звітну дату, включаючи ризики і невизначеності, пов'язані з цим зобов'язанням.
Примітка 1.2.2.11"Капітал та виплата дивідендів"
Статутний капітал Товариства поділений на прості іменні акції в кількості 756000 шт , номінальною вартістю
0,25 грн
Нерозподілений прибуток включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного та попередніх періодів.
Примітка 1.2.2.12Доходи та витрати"

продукції..
У результаті операційної діяльності в Товариства виникають такі доходи і витрати:
- доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
- процентні доходи і витрати;
- дохід у вигляді дивідендів;
- доходи від повернення раніше списаних активів;
- інші операційні доходи і витрати;
- загальні адміністративні витрати;
- витрати на формування спеціальних резервів Товариства;
- податок на прибуток.
Визнані Товариством доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням
принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством обліковою політикою.
Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку відповідно за рахунками
класів 7 і 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком за квартал та в
кінці звітного періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Примітка 1.2.2.13"Взаємозалік статей активів і зобов'язань"
Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку (в випадках, передбачених
чинним законодавством) активів та зобов'язань, або доходів та витрат як у бухгалтерських записах, так і у
фінансовій звітності, а саме: кредиторської та дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб.
Товариством в 2013 році проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської заборгованості .
Примітка 1.2.2.14 "Орендовані активи"
Операції з оренди активів віднесені Товариством до операційної оренди. Там, де Товариство є орендарем,
платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на рівномірній основі протягом строку
оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі
їх виникнення.
Примітка 1.2.2.15 "Запаси"
Запаси оцінюють Товариством за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
До собівартості запасів включаються всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, понесені під час
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 1 року вважаються малоцінними та
швидкозношуваними предметами (МШП), які не амортизуються, їх вартість відноситься на операційні витрати
Товариства.
Примітка 1.2.2.16 "Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок"
Протягом 2013 року Товариство не вносило змін до Облікової Політики та не здійснювала коригування
суттєвих помилок, у зв'язку з їх відсутністю.
Примітка 1.2.2.17 "Винагороди персоналу"
Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами (включаючи відпустку) оцінюються
як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцінюються за недисконтованими
сумами, які Товариство планує виплатити в результаті невикористаних прав.
Товариство сплачує фіксовані внески до незалежних органів та страхує окремих співробітників якщо це
вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо
сплати внесків на додаток до фіксованих внесків, які визнаються як витрати в тому періоді, в якому нараховано
виплати працівникам.
Примітка 1.2.2.18 "Іноземна валюта"
Облік операцій в іноземній валюті здійснюється таким чином:
На кожну дату балансу:
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу;
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з
операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції;

оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат.
Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими судженнями у застосуванні
облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на фінансову звітність.
Визнання відстрочених податкових активів.
Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці ймовірності майбутнього
оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені податкові активи можуть бути визнані. Крім
того, також потрібно судження в оцінці впливу будь-яких правових або економічних обмеженнях та
невизначеності в різних податкових аспектах.
Примітка 2. "Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність"
На сьогоднішній день ринок оренди нерухомості представлений великої кількістю підприємств, які
здійснюють даний вид діяльності , що сприяє розвитку конкурентного ринку. Оскільки підприємство
знаходитись на зручній транспортній роз"язці , це дає можливість залучати торгові підприємства до
співпраці. Складності розвитку даного ринку пов"язані з нестабільною політико - економічної ситуацією в
країні.
Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слід
читати стандарти.
ПАТ АТП "Агротранссервіс"
повинне застосовувати МСФЗ, які є чинними для періодів, що починаються 01 січня 2013 р.
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та
інтерпретації до існуючих стандартів, які не набули чинності і не були прийняті Товариством достроково.
Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики Товариства за
перший період, що починається після дати набрання чинності поправки. Інформація щодо нових стандартів,
змін та інтерпретацій, які, як передбачається, мають відношення до фінансової звітності Товариства,
представлена нижче. Деякі інші нові стандарти та інтерпретації були випущені, але це не буде мати істотного
впливу на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 9 Фінансові інструменти (МСФЗ 9)
Рада МСБО має на меті замінити МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" в повному обсязі.
МСФЗ 9 видається в кілька етапів. На сьогоднішній день розділи, присвячені визнанню, класифікації,
вимірюванню та припиненню визнання фінансових активів та зобов'язань, були видані. Ці глави наберуть
чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2015 року. Подальші розділи, присвячені методології
знецінення та обліку хеджування перебувають у стадії розробки. Керівництво Товариства ще не може належно
оцінити вплив нового стандарту на консолідовану фінансову звітність Товариства. Тим не менш, вони не
очікують прийняття МСФЗ 9, доки всі її глави не будуть опубліковані, і вони зможуть всебічно оцінити вплив
усіх змін.
Стандарти по Консолідації
Пакет стандартів по Консолідації набирає чинності для періодів з початку або після 1 січня 2013 року.
Інформація щодо нових стандартів представлена нижче. Керівництву Товариства ще належить оцінити вплив
нових і переглянутих стандартів на консолідовану фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10)
МСФЗ 10 замінює МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" (МСБО 27) та ПКТ 12 "Консолідація суб'єкти господарювання спеціального призначення". Було переглянуто визначення контролю разом з
супроводжуючим керівництвом для визначення частки в дочірній компанії. Тим не менш вимоги та механізми
консолідації та обліку будь-яких неконтрольованих відсотків і зміни в управлінні залишилися незмінними.
МСФЗ 11 Спільна діяльність (МСФЗ 11)
МСФЗ 11 замінює МСБО 31 "Участь у спільних підприємствах" (МСБО 31). Це вирівнює облік прав та
обов'язків інвесторів в рамках спільної угоди. Крім того, пункт МСБО 31 про використання пропорційної
консолідації для спільних підприємств було скасовано. МСФЗ 11 вимагає тепер використання методу участі,
який в даний час використовується для інвестицій в асоційовані

переходу на МСФЗ
Товариство використовувала систему оцінки згідно МСФЗ, які відповідають тим, які застосовувалися згідно
стандартів ПСБО (з поправкою на відмінності облікової політики), якщо існують об'єктивні свідчення, що ця
оцінка була помилковою.
Відповідно до частини п'ятої статті 121 Закону, яка набрала чинності з 01.01.2012 р., фінансова звітність,
складена як порівняльна інформація для наступної фінансової звітності яка буде складена за міжнародними
стандартами, подається у порядку, визначеному цим Законом. Порядок подання фінансової звітності
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.
Співставлення капіталу Товариства на такі дати: 01 січня 2013, 31 грудня 2013 року наведено в таблицях 1, 2.
(дата переходу на МСФЗ - 01 січня 2013 року)
Співставлення доходів і витрат Товариства за 2013 рік наведено в таблиці 3.
Таблиця 1, (тис.грн.)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2012
на 31.12.2013
Актив Код рядка За МСФЗ
за П(с)БО Відхи-лення За МСФЗ
за П(с)БО
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1001
Первісна вартість 1001 2
2
0
2
2
0
Накопичена амортизація 1002 2
2
0
2
2
0
Незавершені капітальні інвестиції
1005
60
60
0
Основні засоби
1010 794 794 0
685 685 0
первісна вартість 1011 2902 2902 0
2913 2913 0
знос 1012 2108 2108 0
2228 2228 0
Довгострокові фінансові інвестиції
1035 247 247 0
247 247 0
Усього за розділом I
1095 1041 1041 0
992 992
0
II. Оборотні активи
Запаси
1100 8
8
0
13
13
0
Виробничі запаси 1101 8
8
0
12
12
0
Товари
1104
1
1
0
Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги 1125 322 322
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
виданими авансами 1130
2
2
0
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155 47
47
0
150 150
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 259 259 0
255 255 0
Витрати майбутніх періодів
1170 1
1
0
Інші оборотні активи
1190 1
1
0
Усього за розділом II
1195 638 638 0
886 886 0
Баланс
1300 1679 1679 0
1878 1878 0

Відхи-лення

0

466

0

Таблиця 2, (тис.грн.)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2012
на 31.12.2013
Пасив Код рядка За МСФЗ
за П(с)БО Відхи-лення За МСФЗ
за П(с)БО
1
2
3
4
I. Власний капітал

Відхи-лення

466
за

0

Інші поточні зобов'язання 1690 9
Усього за розділом IІІ
1695 66
Баланс
1900 1679 1679 0

9
0
132
66
0
300
1878 1878 0

132
300

0
0

Таблиця 3, (тис.грн.)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка 2013
за МСФЗ
за П(с)БО Різниця
1
2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000 1457 1457 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 644 644 0
Валовий:
2090
прибуток
813 813 0
збиток
2095
Інші операційні доходи 2120 135 135
Адміністративні витрати 2130 604 604 0
Інші операційні витрати 2180 17
17
0
Фінансові результати від операційної діяльності:
2190
прибуток
327 327 0
збиток
2195
Інші фінансові доходи
37
37
0
Інші доходи
13
13
0
Інші витрати 2270 1
1
0
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
376 376 0
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13
13
0
Чистий фінансовий результат: 2350
прибуток
363 363 0
збиток
2355
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
Код рядка 2013
за МСФЗ
за П(с)БО Різниця
1
2
3
4
5
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)
ІII. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Стаття
Код рядка 2013
за МСФЗ
за П(с)БО Різниця
1
2
3
4
5
Матеріальні затрати
2500 544 544 0

2465 363

363

0

4) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - 0;
5) вартість основних засобів, призначених для продажу - 0;
6) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій - 0
7) вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування-0
8) вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - 0 тис.грн;
9) знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - 0;
10) вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - 0.
Відомості щодо руху основних засобів в 2013 році наведено в таблиці 4.
Таблиця 4, (тис. грн.)
Групи основних засобів Залишок на початок року Надійшло за рік
Вибуло за рік
амортизації за рік Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість
знос
первісна (переоцінена) вартість
знос
первісна (переоцінена) вартість
знос
1
2
3
4
5
6
7
Будинки споруди 2272 1551
Транспортні засоби 480 457
36
Машини та обладнання 67
34
8
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 79
Інші необоротні матеріальні активи
43
Разом 2941 2147 8
36
35
117

8
35

9
96
6

62
43
2913 2228

2271 1647
444 428
10
76
43
5

79
43

Нараховано

67
43

Примітка 6. "Фінансові інвестиції"
Протягом 2013 року в Товаристві не обліковувалися вклади в фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю. Рух поточних фінансових інвестицій наведено
нижче:
Таблиця 5, (тис. грн.)
Сума, тис.грн.
31 грудня 2012 р. 247
Придбання фінансових інвестицій
Вибуття фінансових інвестицій, в т.ч.
реалізація
31 грудня 2013 р. 247
Примітка 7. "Запаси "
Станом на 31.12.2012р. та 31.12.2013р. в Балансі Товариства обліковуються запаси в сумі 13 тис. грн
Примітка 8. "Грошові кошти Товариства "
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках Товариства .В рядку 1165
Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду відображено кошти в національній валюті в сумі
255 тис. грн
Іншими коштами в Товариство не володіє.
Примітка 9. "Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155, Баланс)"

Примітка 10. "Поточні зобов'язання, ряд. 1600-1690, звіту про фінансовий стан, (балансу)"
Таблиця 7 (тис.грн.)
Найменування статті
2012 2013
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8
4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом 32
23
зі страхування
5
з оплати праці
12
Інші поточні зобов'язання
9
132
Разом:66
159
Кредиторська заборгованість відображена в Балансі на кінець звітного періоду носить поточний характер
і не вважається простроченою.
Примітка 11. "Власний капітал (р. 1400, Баланс)"
Статутний капітал повністю сплачений та станом на 31.12.2012р. та 31.12.2013р був таким:
31.12.2012р 31.12.2013р
Зареєстрований капітал. 189
Капітал у дооцінках
481
Нерозподілений прибуток 686
Всього:
1356 1719

189
481
1049

Примітка 12. "Операції з пов'язаними особами"
Контроль за діяльністю товариства здійснюють, (табл.8) :
Таблиця 8
Власник
Частка, %
Фізичні особи 201 чол 72,18
Юридична особа ТЗОВ "Балтік Фінанси Груп" 36797165 27,82
Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу . У 2013 році у Товариства не було
відносин з пов'язаними сторонами.
Примітка 13. "Доходи та витрати Товариства наведені в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний
дохід)"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013рік наведено в таблиці (тис. грн.)
Таблиця 9
р. 2000 Чистий дохід (виручка) від реалізації від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Реалізація товарів , робіт , послуг
1457
Всього
1457
р.2120 Інші операційні доходи
Списання кредиторської заборгованості
135
Всього
135
р. 2220 Інші фінансові доходи
Відсотки по депозитах
37
Всього
37

Заробітна плата
175
Відрухування в фонди соціального захисту
інші 107
Всього
604
р. 2180 Інші операційні витрати
Лікарняні за рахунок підприємтсва
2
Нецільова мат. допомога 6
Списання дебіторської заборгованості
Всього
17
р.2270 Інші витрати
Списання причепа 1
Всього
1
Всього витрат
1266

69

9

Сума отриманого прибутку протягом 2013 року - 376 тис.грн.
Примітка 14. "Податок на прибуток (р. 2300, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід))"
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах .
Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмірах:
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року - 19 %.
з 1 січня 2013року по 31 грудня 2013 року - 10 % - за операціями з цінними паперами та деривативами згідно
пункт 153.8 та 153.9 статті 153 Податкового Кодексу України.
Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток здійснюється
Товариством відповідно до П(с)БО 17 "Податок на прибуток".
Протягом 2013 року товариством задекларовано податку на прибуток - 13 тис.грн.
Примітка 15. "Потенційні зобов'язання Товариства"
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби,
нематеріальні активи, послуги.
Примітка 16. "Політика та процеси управління капіталом"
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
o забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому
o забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням
ризиків.
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх
підпорядкованих боргів.
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