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

Павлик Омелян Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
21.04.2011

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік
Загальні відомості

Повне найменування емітента

ВIДКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ЛЬВIВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТРАНССЕРВIС"

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне
товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13830007

Місцезнаходження емітента

Україна Львівська
Залiзничний р-н
79040 М.ЛЬВIВ,
ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА,
367А

Міжміський код, телефон та факс емітента

032/ 297-15-18 032/
297-15-19

Електронна поштова адреса емітента

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
Річна інформація розміщена на сторінці (за
наявності)

www.stockmarket.gov.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТРАНССЕРВIС"

Скорочене найменування (за
наявності)

ВАТ АТП "Агротрансервiс"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Поштовий індекс

79040

Область, район

Залiзничний

Населений пункт

М.ЛЬВIВ,

Вулиця, будинок

ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА, 367А

Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва

14151200000004581

Дата державної реєстрації

13.10.1995

Орган, що видав свідоцтво

Серiя А00 №378142, Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

Зареєстрований статутний капітал
(грн.)

189000

Сплачений статутний капітал (грн.)

189000

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Фiлiя вiдкритого акцiонерного товариства "Державний експортноiмпортний банк України" в м.Львовi

МФО банку

325718

Поточний рахунок

260050060601

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

д/н

МФО банку

д/н

Поточний рахунок

д/н

Основні види діяльності
60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
26.61.9 Виробництво iнших будiвельних виробiв з бетону

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

10.11.2004

Мiнiстерство
транспорту України

09.11.2009

Мiжнароднi вантажнi перевезення Серiя АБ №213164
Опис

Надаються послуги по вантажним перевезенням.

Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управлiння емiтентом є загальнi збори акцiонерiв Директор- Павлик Омелян Андрiйович
Головний бухгалтер - Турленко Олена Вiкторiвна Член дирекцiї - Артех Юлiан Романович Член дирекцiї - Сабор
Володимир Iванович Член Спостережної ради - Климкович Євген Орестович Голова Спостережної ради - Лаврик
Олег Васильович Член Спостережної ради - Обiдняк-Брунець Роксолана Миколаївна Голова Ревiзiйної комiсiї Москалик Леся Павлiвна

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

Найменування юридичної особи засновника
та/або учасника

Відсоток
акцій
(часток,
Код за
паїв), які
ЄДРПОУ
належать
засновника Місцезнаходження засновнику
та/або
та/або
учасника
учаснику
(від
загальної
кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна
України у Львiвськiй обл.

Україна Львівська
д/н 79000 м.Львiв
вул.Сiчових
Стрiльцiв, 3

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

20823070

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

0

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

Усього

0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 15 Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють
на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 10 Фонд оплати працi: 208,8 тис.грн. Фонд оплати працi
вiдносно попереднього року зменшився на 3,0 тис.грн за рахунок зменшення кiлькостi працiвникiв. Кадрова
програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента:
З метою забезпечення достатнього рiвня квалiфiкацiї працiвники проходять перiодичнi iнструктажi по охоронi
працi, навчання по пiдвищенню квалiфiкацiї, семiнари. На пiдприємствi проходять практику учнi ПТУ, ВНЗ з
можливiстю подальшого працевлаштування.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Москалик Леся Павлiвна

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

КВ 264467 21.09.1999 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1971

Освіта**

Середня-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Агрореммашпостач", оператор ЕОМ

Опис

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. Змiн у складi
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.

Посада

Член Спостережної ради

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

Обiдняк-Брунець Роксолана Миколаївна

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

КА 750235 30.12.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1973

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ДП "Унiверком-сервiс", заступник директора

Опис

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. Змiн у складi
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було.

Посада

Член Спостережної ради

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

Климкович Євген Орестович

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

КА 663388 01.02.1999 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1972

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "АТП Богданiвське", Генеральний директор

Опис

Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Обiймає
посаду Начальника управлiння комунального майна при Львiвськiй
мiськiй радi - м.Львiв, пл.Галицька, 15. 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. Змiн у складi посадової
особи Товариства у звiтньому перiодi не було.

Посада

Голова Спостережної ради

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

Лаврик Олег Васильович

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

КС 234052 08.01.2003 Галицьким РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1972

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ТОВ "Страховий брокер "Експерт", Директор

Опис

Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Обiймає
посаду Директора ТОВ "Страховий брокер "Експерт" - м.Львiв,
вул.Сахарова, 42. 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. Змiн у складi посадової особи Товариства у
звiтньому перiодi не було.

Посада

Член дирекцiї

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

Сабор Володимир Iванович

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

КВ 345526 04.01.2000 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1959

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

25

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Техпромсiльгоспзаб", консультант

Опис

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

Посада

Член дирекцiї

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

Артех Юлiан Романович

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

КА 159828 23.04.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1976

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

9

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Студент Унiверситету "Львiвська полiтехнiка"

Опис

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

Посада

Головний бухгалтер

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

Турленко Олена Вiкторiвна

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

КВ 314562 14.12.1999 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1983

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Львiвське АТП "Агротранссервiс", бухгалтер

Опис

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

Посада

Директор

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

Павлик Омелян Андрiйович

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

КВ 246381 21.09.1999 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.

Рік народження**

1947

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

23

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Львiвське АТП Агротранссервiс", Заступник директора

Опис

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

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента

Посада

1

Паспортні
дані фізичної
Прізви особи (серія,
Від
ще,
загальн
номер, дата
Дата
ім'я, по видачі, орган,
Кількіс
ої
внесен
батьков який видав)*
кількос прос
ть
ня до
і
акцій ті акцій
ті
або
реєстр
посадо ідентифікацій
(штук)
(у
імен
у
вої
відсотк
ні
ний код за
особи
ах)
ЄДРПОУ
юридичної
особи
2

Кількість за видами акцій

прості на
пред'явн
ика

привілейо
привілейо
вані на
вані іменні пред'явник
а

3

4

5

6

7

8

9

10

Член
Спостереж
ної ради
Климков
(як
ич Євген
уповноваж
Орестов
ена особа
ич
акцiонера Лаврик
О.В.)

КА 663388
01.02.1999
Франкiвським
РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

01.01.19
00

0

0

0

0

0

0

ОбiднякБрунець
Член
Роксолан
Спостереж
а
ної ради
Миколаїв
на

КА 750235
30.12.1998
Франкiвським
РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

30.12.20
03

30310

4.009259

3031
0

0

0

0

Член
дирекцiї

КВ 345526
Сабор
04.01.2000
Володим
01.01.19
Пустомитiвськи
ир
00
м РВ УМВСУ у
Iванович
Львiв.обл.

0

0

0

0

0

0

Член
дирекцiї

Артех
Юлiан
Романов
ич

КА 159828
23.04.1998
01.01.19
Залiзничним РВ
00
УМВСУ у
Львiв.обл.

0

0

0

0

0

0

Директор

КВ 246381
Павлик
21.09.1999
Омелян
01.01.19
Пустомитiвськи
Андрiйов
00
м РВ УМВСУ у
ич
Львiв.обл.

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Турленк
о Олена

0

0

0

0

0

0

КВ 314562
14.12.1999

01.01.19
00

Вiкторiвн
а

Голова
Спостереж
ної ради

Лаврик
Олег
Васильо
вич

Личакiвським
РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
КС 234052
08.01.2003
Галицьким РВ
УМВСУ у
Львiв.обл.

30.12.20
03

Голова
Ревiзiйної
КВ 264467
комiсiї (як
Москали
21.09.1999
12.11.19
уповноваж
к Леся
Пустомитiвськи
ена особа
99
Павлiвна м РВ УМВСУ у
акцiонера Львiв.обл.
Брунець
Н.М.)

130226

17.22566
1

1302
26

0

0

0

2000

0.26455

2000

0

0

0

21.49947
1

1625
36

0

0

0

Усього 162536

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента

Найменув
ання
юридично
ї особи

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Ідентифікац
ійний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаход
ження

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

Від
Кількість за видами акцій
Дата Кількі загаль
ної
внесе
сть
про
прості
привілейо
ння до акцій кількос
привілейо
сті
на
вані на
ті
акцій
реєстр (штук
вані
імен пред'явн
пред'явни
(у
у
)
іменні
ні
ика
ка
відсотк
ах)
Від
Кількість за видами акцій
загаль
Дата Кількі
ної
внесе
сть
про
прості
привілейо
кількос
ння до акцій
привілейо
сті
на
вані на
ті
акцій
реєстр (штук
вані
імен пред'явн
пред'явни
(у
у
)
іменні
ні
ика
ка
відсотк
ах)

Лаврик Олег КС 234052 08.01.2003 Галицьким 30.12.2
130226
Васильович
РВ УМВСУ у Львiв.обл.
003

17.2256
61

1302
26

0

0

0

Каданiна
Тетяна
Олександрiв
на

МС 570735 07.07.1999
Тернопiльським МВ УМВСУ у
Львiв.обл.

23.08.2
156806
006

20.7415
34

1568
06

0

0

0

Брунець
Надiя
Михайлiвна

КВ 683416 23.07.2001
Франкiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

31.01.1
199905
997

26.4424
6

1999
05

0

0

0

Усього 486937

64.4096
56

4869
37

0

0

0

Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата проведення
Кворум зборів**
Опис

0
Загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не проводились

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

ПП Аудиторська фiрма "Явiр"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23966432

Місцезнаходження

Україна Львівська д/н 79022 м.Львiв вул. Городоцька, 172

Номер ліцензії або іншого документа №1521
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

0322 62-18-60

Факс

62-18-60

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис

Мiж Аудиторською фiрмою та Емiтентом укладено Договiр на
проведення аудиторської перевiрки №9-А вiд 09.03.2010 року.

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

ТОВ ДКК "Український реєстратор"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20830718

Місцезнаходження

Україна Львівська д/н 79012 м.Львiв вул.академiка Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа Серiя АГ №399227
на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

14.09.2010

Міжміський код та телефон

032 294-95-06

Факс

032 294-95-08

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Мiж Реєстратором та Емiтентом укладено Договiр на ведення
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №23-р вiд 12.02.1997
року.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

240

у тому числі:
- сертифікатів акцій

240

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

226

у тому числі:
- сертифікатів акцій

226

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

2

у тому числі:
- сертифікатів акцій

2

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі ВАТ "Львiвське АТП Агротранссервiс" створене у 1991 роцi, шляхом
злиття, поділ, приєднання,
вiдєднання вiд Львiвської обласної бази МТС. В 1995 роцi
перетворення, виділ)
пiдприємство було реорганiзоване у ВАТ. Процес приватизацiї
пiдриємства тривав до 1998 року.

Про організаційну структуру
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи
із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним
періодом

Основу органiзацiйної структури складає транспортний вiддiл та
допомiжнi вiддiли ( механiчний вiддiл, ремонтний вiддiл,
адмiнiстративний вiддiл).

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. Нарахування
амортизацiї основних засобiв прооводиться у вiдповiдностi з
податковим законодавством України. Облiк грошових коштiв та
розрахункiв ведеться у вiдповiдностi з нормативними документами
та вимогами до бухгалтерського облiку.

Текст аудиторського висновку

А у д и т о р с ь к а ф i р м а " Я в i р " приватне пiдприємство код
за ЄДРПОУ: 23966432; 79022 м.Львiв вул. Городоцька, 172; тел.(032) 262-18-60; E-mail: afjavir@ukr.net Свiдоцтво про внесення в

Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1521 згiдно рiшення
Аудиторської палати України №99 вiд 23.02.2001 року i
продовженого рiшеннями Аудиторської палати України №158 вiд
26.01.2006 року i №227/3 вiд 27 сiчня 2011 року А У Д И Т О Р С Ь К
И Й В И С Н О В О К незалежного аудитора щодо повного пакету
фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвське
автотранспортне пiдприємство "Агротранссервiс" за 2010 рiк м.Львiв
17 березня 2011 року Акцiонерам Вiдкритого акцiонерного
товариства "Львiвське автотранспортне пiдприємство
"Агротранссервiс". Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку. Управлiнському персоналу Вiдкритого акцiонерного
товариства "Львiвське автотранспортне пiдприємство
"Агротранссервiс" . 1. Вступна частина. 1.1 Основнi вiдомостi про
аудиторську фiрму. Приватна аудиторська фiрма "Явiр" (далi Аудиторська фiрма). Зареєстрована Виконавчим комiтетом
Львiвської мiської ради 01.04.1996 року за номером
14151200000008508. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських
фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги,
зареєстроване за №1521 згiдно рiшення Аудиторської палати
України №99 вiд 23 лютого 2001 року i продовжене рiшеннями
Аудиторської палати №158 вiд 26 сiчня 2006 року та №227/3 вiд 27
сiчня 2011 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 27 сiчня 2016 року.
Незалежний аудитор (керiвник Аудиторської фiрми) - Куза Iгор
Михайлович - Сертифiкат аудитора №000846 серiї А, виданий згiдно
рiшення Аудиторської палати України №42 вiд 29.02.1996 року i
продовжений рiшеннями Аудиторської палати України за №87 вiд
10.03.2000 року, за №147/2 вiд 31.03.2005 року i № 210/4 вiд 28
сiчня 2010 року. Термiн дiї сертифiкату - до 28.02.2015 року. 1.2
Основнi вiдомостi про емiтента. - повна назва - Вiдкрите акцiонерне
товариство "Львiвське автотранспортне пiдприємство
"Агротранссервiс". (далi - ВАТ АТП "Агротранссервiс", Товариство,
Емiтент); - код за ЄДРПОУ - 13830007; - мiсцезнаходження - 79040,
м. Львiв, Залiзничний район, вул. Городоцька, 367 А; - дата
державної реєстрацiї - 13.10.1995 року; - дати внесення змiн до
установчих документiв у звiтному перiодi - у звiтному перiодi змiни
не вносились; - основнi види дiяльностi - дiяльнiсть автомобiльного
вантажного транспорту; технiчне обслуговування та ремонт
автомобiлiв; виробництво виробiв з бетону для будiвництва; оптова
торгiвля будiвельними матерiалами. 1.3 Пiдстава для проведення
аудиту. Пiдставою для проведення аудиту є вимоги статей 39 - 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд
23.02.2006 року (далi - Закон); "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням
ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 i зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 року за № 97/13364. Даний
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема
Мiжнародних стандартiв 700,701,720, Положення з мiжнародної
практики аудиту 1005, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками
фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19
грудня 2006 року i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
23 сiчня 2007 року за № 53/13320 (далi - Положення ДКЦПФР), а
також методичних рекомендацiй щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами,
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 14 липня 2009 року №885 i погоджених з
Аудиторською палатою України. Перевiрку проведено вiдповiдно до
вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних
стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, а також
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 1.4 Перелiк
перевiрених фiнансових звiтiв i iншої iнформацiї. Перевiркою
охоплено установчi i статутнi документи, документи первинного i
бухгалтерського облiку та iншi iнформацiйнi матерiали щодо
фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ АТП "Агротранссервiс" за
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2010 року, а також фiнансову
звiтнiсть станом на 31 грудня 2010 року, як суб'єкта малого

пiдприємництва, в складi: o "Балансу"; o "Звiту про фiнансовi
результати". 1.5 Вiдомостi про вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу Емiтента. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал
Емiтента. Обов'язком Аудиторської фiрми є висловлення думки
щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки.
1.6 Основнi вiдомостi щодо умов договору на проведення аудиту.
Договiр на проведення аудиту № 3-А вiд 16 березня 2011 року.
Перевiрку розпочато 16 березня i закiнчено 17 березня 2011 року,
яка проводилась по мiсцю знаходження Товариства. 2. Змiстовна
частина. 2.1 Обсяг аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку
проведено нами вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту,
надання впевненостi та етики, якi прийнятi в Українi в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту (Рiшення Аудиторської палати
України №122/2 вiд 18.04.2003 року). Цi стандарти зобов'язують
нас дотримуватися етичних вимог, планувати i здiйснювати
аудиторську перевiрку з метою одержання достатньої впевненостi в
тому, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих
викривлень. Нами було проведено перевiрку фiнансової звiтностi,
стану бухгалтерського облiку, первинних та iнших документiв з
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з метою визначення
їх достовiрностi, повноти i вiдповiдностi чинному законодавству з
бухгалтерського облiку i звiтностi станом на 31.12.2010 року.
Перевiрку проведено шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують
суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська
перевiрка включає й оцiнювання застосовуваних принципiв
бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом Товариства, а також оцiнку поданої
фiнансової звiтностi в цiлому. Ми вважаємо, що отримали достатнi
та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 2.2
Висловлення думки за результатами проведеної перевiрки.
Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться по журнально-ордернiй
формi рахiвництва iз застосуванням комп'ютерної технiки. Пiд час
аудиторської перевiрки були проаналiзованi i розглянутi
бухгалтерськi принципи оцiнки статей балансу, зробленi
управлiнським персоналом Товариства, а також звiтнiсть в цiлому.
Облiкова полiтика, що визначає сукупнiсть принципiв, методiв i
процедур, якi використовувалися Товариством для вiдображення
господарських операцiй та складання фiнансової звiтностi,
закрiплена в Наказi про облiкову полiтику Товариства i протягом
2010 року не змiнювалась. Рiчну iнвентаризацiю майна, грошових
коштiв i розрахункiв проведено вiдповiдно до вимог iнструкцiї,
затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 вiд
11.08.1994 р. (iз змiнами i доповненнями). Суттєвих вiдхилень не
виявлено. Аудиторська фiрма участi у проведеннi iнвентаризацiї не
приймала, оскiльки дати проведення iнвентаризацiї передували датi
укладення договору на проведення аудиту мiж нами та Емiтентом. В
концептуальну основу фiнансової звiтностi для пiдготовки
фiнансових звiтiв використано вимоги Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, дiючих в Українi (далi - П(С)БО),
включаючи особливi вимоги П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта
малого пiдприємництва". Надана iнформацiя дає дiйсне i повне
уявлення про склад активiв та пасивiв суб'єкта перевiрки,
фiнансово-господарська дiяльнiсть якого здiйснювалась у
вiдповiдностi з дiючим у перiодi, що перевiрено, законодавством. На
нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли би бути
здiйсненi, якщо б ми приймали участь у проведеннi iнвентаризацiї,
фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає
фiнансовий стан Товариства, а також результат його дiяльностi
згiдно iз застосовуваною концептуальною основою фiнансової
звiтностi станом на 31 грудня 2010 року по результатах операцiй за
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2010 року. 2.3 Висловлення думки
щодо iншої iнформацiї, вiдповiдно до Положення ДКЦПФР. 2.3.1
Висловлення думки стосовно розкриття у фiнансовiй звiтностi
iнформацiї про активи Станом на 31.12.2010 року загальнi активи
Товариства зменшились у порiвняннi iз даними на початок звiтного
року на 7,7 тис.грн. i складають 1559,2 тис.грн. Розкриття
iнформацiї за видами активiв Товариства подано в фiнансовiй
звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених чинним
законодавством України вимог, окрiм деяких зауважень щодо

вiдображення фiнансових iнвестицiй, зокрема: - облiк та розкриття
у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про основнi засоби вiдповiдає
вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби", для нарахування амортизацiї
використовувався прямолiнiйний метод; - облiк та розкриття у
фiнансовiй звiтностi iнформацiї про запаси вiдповiдають вимогам
П(С)БО № 9 "Запаси"; - облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi
iнформацiї про суми дебiторської заборгованостi вiдповiдають
вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв
сумнiвних боргiв не створювався. - довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї Товариства в балансi вiдображенi за собiвартiсю, що не в
повнiй мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
2.3.2 Висловлення думки стосовно розкриття у фiнансовiй звiтностi
iнформацiї про зобов'язання Станом на 31.12.2010 року загальнi
зобов'язання Товариства зменшились у порiвняннi iз даними на
початок звiтного року на 40,3 тис.грн. i складають 550,2 тис.грн.
Зменшення загальних зобов'язань вiдбулося в основному за рахунок
зменшення їх по таких статтях балансу, як iншi поточнi
зобов'язання та поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом.
Водночас збiльшилась кредиторська заборгованiсть Товариства по
таких статтях балансу, як: поточнi зобов'язання за розрахунками зi
страхування та з оплати працi. Розкриття iнформацiї за видами
зобов'язань Товариства подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та
повно, вiдповiдно до встановлених чинним законодавством України
вимог, зокрема: - в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi
Товариства розкриття iнформацiї про поточнi зобов'язання
вiдповiдають вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання" та iншим
вимогам чинного законодавства. 2.3.3 Висловлення думки стосовно
розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про власний капiтал.
Станом на 31.12.2010 року загальний розмiр власного капiталу
Товариства збiльшився у порiвняннi iз даними на початок звiтного
року на 32,6 тис.грн. i складає 1009,0 тис.грн., в тому числi:
статутний капiтал - 189,0 тис.грн., додатковий капiтал - 481,5
тис.грн., нерозподiлений прибуток - 338,5 тис.грн. Збiльшення
розмiру власного капiталу вiдбулося за рахунок прибутку,
отриманого Товариством у 2010-му роцi. Структура та призначення
власного капiталу визначенi правильно. Статутний капiтал ВАТ АТП
"Агротранссервiс" згiдно статуту визначено в сумi 189000 гривень i
подiлений на 756000 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 гривнi кожна. Станом на 31.12.2010 року вся сума
визначеного i затвердженого статутного капiталу оплачена
повнiстю. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства
подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до
встановлених чинним законодавством України вимог. Облiк витрат
виробництва та обiгу, порядок визначення результатiв вiд
фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдають вимогам
вiдповiдних П(С)БО № 16 "Витрати" i № 15 "Доходи". 2.3.4
Висловлення думки стосовно чистих активiв та вiдповiдностi
вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2010 року
розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485,
наступним чином : тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв ВАТ
АТП "Агротранссервiс" станом на 31.12.2010 року 1 2 3 Сукупна
вартiсть активiв: Ф.1 р.280 Сукупна вартiсть зобов'язань: Ф.1
р.430+Ф.1р.480+Ф.1р.620+Ф.1р.630 Вартiсть чистих активiв
(колонка 1 - колонка 2): 1559,2 550,2 1009 4 5 6 Статутний капiтал:
Ф.1 р.300 Скоригований статутний капiтал: Ф.1 р.300 - Ф.1р.360 Ф.1р.370 Спiввiдношення вартостi чистих активiв до скоригованого
статутного капiталу, % (колонка 3 / колонка 5 x 100): 189,0 189,0
533,86 Станом на 31.12.2010 року розрахункова вартiсть чистих
активiв Товариства забезпечує скоригований статутний капiтал в
повному обсязi, тобто для Товариства за результатами звiтного
перiоду не настають вiдповiднi наслiдки, зазначенi у ч.3 статтi 155
Цивiльного Кодексу України (щодо зменшення розмiру статутного
капiталу до рiвня вартостi чистих активiв). 2.3.5 Висловлення думки
стосовно розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про чистий
прибуток Товариства За результатами дiяльностi у 2010-му роцi
вiдповiдно до показникiв звiту про фiнансовi результати чистий
прибуток Товариства складає 32,6 тис. грн. За 2010-й рiк

Товариством отримано доходiв в сумi 1104,1 тис.грн. Найбiльшу
частину в доходах складають доходи вiд операцiйної оренди
необоротних активiв. Витрати Товариства за 2010-й рiк складають
1071,5 тис.грн., в тому числi податок на прибуток - 3,0 тис.грн.
Основними складовими витрат є витрати, пов'язанi з
обслуговуванням Товариством необоротних активiв, наданих в
операцiйну оренду. 2.3.6 Iнша iнформацiя ВАТ АТП
"Агротранссервiс" засноване вiдповiдно до наказу РВ ФДМУ по
Львiвськiй областi № 2141 вiд 29 вересня 1995 року шляхом
перетворення державного пiдприємства "Львiвське
автотранспортне пiдприємство "Агротранссервiс" у вiдкрите
акцiонерне товариство. Свою дiяльнiсть у звiтному перiодi ВАТ АТП
"Агротранссервiс" здiйснювало вiдповiдно до статуту, нова редакцiя
якого затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (протокол №1 вiд 11.02.2000 року) i зареєстрована
начальником вiддiлу реєстрацiї та лiцензування Департаменту
економiчної полiтики та ресурсiв Львiвської мiської Ради 17.03.2000
року за № 588-З зi змiнами та доповненнями затвердженими
загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №2 вiд
08.08.2000 року) i зареєстрованих начальником вiддiлу реєстрацiї та
лiцензування Департаменту економiчної полiтики та ресурсiв
Львiвської мiської ради 15.09.2000 року за № 635-3 та 01.03.2001
року за № 693-3. Випуск акцiй здiйснено згiдно свiдоцтва про
реєстрацiю їх випуску, виданого Львiвським територiальним
управлiнням ДКЦПФР за № 124/13/1/98 вiд 29.07.1998 року. Форма
випуску акцiй документарна. Реєстр акцiонерiв Товариства ведеться
ТзОВ ДКК "Український реєстратор" вiдповiдно до укладеного
договору. Станом на 31.12.2010 року в Товариствi налiчувалось 207
акцiонерiв - фiзичних осiб з часткою акцiй 100% вiд їх загальної
кiлькостi. 2.3.7 Висловлення думки стосовно розкриття поданої
Емiтентом аудитору iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом
звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
Емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних
паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок". У звiтному перiодi рiшення
про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу Емiтента, не приймалося. У звiтному перiодi не
приймалося рiшень про викуп власних акцiй Емiтента. У звiтному
перiодi фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Емiтента на
фондовiй бiржi не було. У звiтному перiодi Емiтент не отримував
позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв його
активiв. У звiтному перiодi не вiдбулось змiн у складi посадових осiб
Емiтента. Змiн власникiв акцiй Емiтента, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй, у звiтному перiодi не вiдбувалось. У
звiтному перiодi Емiтентом не приймалися рiшення про утворення,
припинення його фiлiй, представництв. У звiтному перiодi Загальнi
збори акцiонерiв Емiтента не приймали рiшення про зменшення
статутного капiталу Емiтента; Порушення справи про банкрутство
Емiтента, винесення ухвали про його санацiю у звiтному перiодi не
вiдбувалось. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента або суду
про припинення або банкрутство Емiтента у звiтному перiодi не
приймалось. 2.4 Аналiз показникiв фiнансового стану. Згiдно
проведеного аналiзу фiнансового стану показники
платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ВАТ АТП
"Агротранссервiс" за 2010 рiк характеризуются слiдуючими даними:
Показники Станом на 01.01.2010 р. Станом на 31.12.2010 р.
Вiдхилення (+,-) 1.Коефiцiєнти лiквiдностi: 1.1 Загальний
(коефiцiєнт покриття): 0,603 0,628 0,025 1.2 Промiжний: 0,595 0,619
0,024 1.3 Абсолютної лiквiдностi: 0,060 0,033 -0,027 2. Коефiцiєнт
покриття зобов'язань власним капiталом: 1,654 1,834 0,180 3.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї): 0,623 0,647 0,024 4.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування): 0,605 0,545 -0,060 5.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв: - 0,021 Нормативне значення >
0 Данi аналiзу за 2010 рiк показують, що в Товариствi коефiцiєнт
загальної лiквiдностi збiльшився на 0,025 i становить на 31.12.2010
року 0,628 при теоретично виправднiй величинi не менше 1.0-2.0;
коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом збiльшився на
0,180 i становить на 31.12.2010 року 1,834 при критичнiй величинi
не менше 1.0; коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї)
збiльшився на 0,024 i становить на 31.12.2010 року 0,647 при

критичнiй величинi не менше 0,5; коефiцiєнт рентабельностi активiв
на 31.12.2010 року становить 0,021 при нормативному значеннi
бiльше нуля. Приведенi коефiцiєнти структури капiталу показують
вартiсть залучених коштiв з розрахунку на одну гривню власного
капiталу Товариства. В Товариствi власнi обiговi кошти вiдсутнi при
фактичнiй наявностi запасiв станом на 31.12.2010 року в сумi 5,2
тис. грн. В цiлому можна зробити висновок про достатнiй рiвень
фiнансової стiйкостi та незалежностi Товариства. Водночас рiвень
його лiквiдностi та платоспроможностi є недостатнiм. Даний
аудиторський висновок складено в 3-х примiрниках. Директор АФ
"ЯВIР" - аудитор I.М.КУЗА
Інформація про основні види
Основним видiв послуг, якi надає товариство є надання послуг по
продукції або послуг, що їх виробляє оренда примiщень.
чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних
клієнтів; основні ризики в діяльності
емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про
канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела
сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформація про особливості
стану розвитку галузі виробництва,
в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація
про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
Інформація про основні придбання
або відчуження активів за останні
п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування

Iнформацiя по придбаних i вiдчужених основних засобах 2005-2009
рр. 2005 рiк - ПРОДАЖ 30.09.05р. - КамАЗ 55111, держ. № 09753
ТА, шасi № К0025335, 2000,00 грн.; МАЗ 35551, держ. № 2644 ЛВС,
шасi № 30441, 3000,00 грн.; 19.10.05р. - КамАЗ 5320, держ. № 0184
ОНА, шасi № 386894, 6000,00 грн.; СЗАП 8355, держ. № 4227 ЛВ,
шасi № 3576, 3000,00 грн.; 16.11.05р. - АВIА А31, держ. № 1963
ОНА, шасi № 002243, 1200,00 грн.; 18.11.05р. - КамАЗ 5320, держ.
№ 0159 ОНА, шасi №ХТС532000L3611730, 3400,00 грн.; ГКБ 8350,
держ. № 0274 ХР, шасi № 8352037496, 1600,00 грн. ПРИДБАННЯ
31.01.05р. - н/причiп VANHOOL, 100000,00 грн.; п/причiп ДАМ ,
90000,00 грн.; п/причiп ДАМ 3, 95000,00 грн. 09.09.05р. комп>ютер, принтер, 5075,00 грн.; 16.09.05р. - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ
1735, шасi № WDB65552215416771, 13500,00 грн 2006 рiк- ПРОДАЖ
27.02.06р. - КамАЗ 5410, держ. № 4874 ОНА, шасi
№ХТС541000J0187725, 20800,00 грн. 02.03.06р. - Автосамоскид САЗ
3507, держ. № 4582, 3000,00 грн. ПРИДБАННЯ 20.02.06р. комп>ютер, 4035,00 грн. 02.03.06р. - прес гiдравл., 2000,00 грн.
14.03.06р. - кран-балка, 2000,00 грн. 16.03.06р. - станок
фрезерний, 1800,00 грн. 20.03.06р. - 1С:Бухгалтерiя, 2244,00 грн.
11.04.06р. - бензопила, 1300,00 грн. 09.11.06р. - напiвавтомат
зварюв., 2148,00 грн 2007 рiк - ПРОДАЖ 06.04.07р. - МАЗ 54320,
держ. № 0183 ОНА, 28000,00 грн.; причiп ДАМ3, держ. №01321 ТН,
12000,00 грн. 09.07.07р. - причiп VANHOOL S 308, держ. № 08416,
4000,00 грн. причiп ДАМ, держ. № 04956 ТН, 4000,00 грн.
25.07.07р. - автонавантажувач, 2500,00 грн. ПРИДБАННЯ 01.04.07р.
- пожежна сигналiзацiя , 15253,59 грн. 21.05.07р. - бетономiшалка,
1450,00 грн. 11.07.07р.- насос водяний БЦГ - 0,5-50, 1270,00 грн.
25.07.07р. - системний блок, 1338,76 грн. 17.09.07р. - помпа

MULTICARGO, 2948,40 грн. 09.10.07р. -моб.телефон NOKIA7373,
1397,00 грн. 15.10.07р. - ел. котел 30, 3968,18 грн. 19.11.07р. - ел.
котел 30, 4020,65 грн. 06.12.07р. - МЕРСЕДЕС БЕНЦ, шасi №
WDB6525632K051017, 14500,00 грн. 2008 рiк - ПРИДБАННЯ Котел
електричний - 2709,20 грн; Ноутбук - 4945,00 грн; ВIДЧУЖЕННЯ
Продаж основних засобiв II групи - 126833,33 грн. 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.
Інформація про основні засоби
емітента, включаючи об'єкти оренди
та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі
потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних
засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів підприємства,
інформація щодо планів
капітального будівництва,
розширення або удосконалення
основних засобів, характер та
причини таких планів, суми
видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих
потужностей після її завершення

Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному
користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв станом на
01.01.2010 року немає. Обмежень на використання майна емiтента
немає. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок звiтнього
перiоду становить - 68,32%, на кiнець звiтнього перiоду - 70,54%.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 2702,6 тис.грн; Ступiнь
використання основних засобiв: 0,26; Сума нарахованого зносу:
1906,6 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які
впливають на діяльність емітента;
ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень

Серед багатьох проблем, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємств в
Українi є, для ВАТ "АТП "Агротранссервiс" характернi: - вiдсутнiсть
чiтких законодавчих актiв; - погана цiнова полiтика на ПММ; вiдсутнiсть чiтких митних процедур оформлення вантажiв.

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

Фактiв виплати штафiв та компенсацiй на пiдприємствi не було,
оскiльки ВАТ свою дiяльнiсть здiйснює на пiдставi чинного
законодавства.

Опис обраної політики щодо
фінансування діяльності емітента,
достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Фiнансова стiйкiсть пiдприємства оцiнюється за спiввiдношенням
власного та позиченого капiталу у активах пiдприємства, за
темпами нагомадження власного капiталу, спiввiдношенням
довготермiнових та короткотермiнових зобов'язань, достатнiм
забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними
джерелами.

Інформацію про вартість укладених, Укладених, але не виконаних договорiв на пiдприємствi немає.
але ще не виконаних договорів
(контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про
очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Стратегію подальшої діяльності
емітента щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних
факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)

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.

Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент,
його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття
провадження у справі, сторони,

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент немає.

зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається
Інша інформація, яка може бути
істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за
наявності, інформацію про
результати та аналіз
господарювання емітента за останні
три роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі

Пiдприємство планує розширяти територiю свого обслуговування
бiльше на Захiд, що надасть бiльше т/км перевезень за рiк,
збiльшення прибутку нових та потенцiйних замовникiв та партнерiв

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

887.6

796

0

0

887.6

796

будівлі та споруди

758.1

726.6

0

0

758.1

726.6

машини та
обладнання

68.8

0

0

0

68.8

0

транспортні
засоби

24

58.7

0

0

24

58.7

36.7

10.7

0

0

36.7

10.7

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

887.6

796

0

0

887.6

796

інші

Усього

Опис Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у
вартостi основних засобiв станом на 01.01.2010 року немає. Обмежень на використання майна
емiтента немає. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок звiтнього перiоду становить 68,32%, на кiнець звiтнього перiоду - 70,54%. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2702,6
тис.грн; Ступiнь використання основних засобiв: 0,26; Сума нарахованого зносу: 1906,6 тис.грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1009

976.4

Статутний капітал
(тис. грн.)

189

189

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

189

189

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними
рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства,
схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними
Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630;
статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 820 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 820
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення
статутного капiталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

24.5

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

566

X

X

Усього зобов'язань

X

590.5

X

X

Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

Інформація про стан корпоративного управління
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2007

0

0

2

2008

0

0

3

2009

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія

X

Акціонери
Реєстратор

X
X

Депозитарій
Інше (запишіть): д/н

X
Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього
разу?
Так Ні
Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради

3

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

3 Кількість представників держави

0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi спостережної ради товариства не створено комiтети.

Інші (запишіть)

д/н

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

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

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

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

4 Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5 Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6 Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7 Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8 Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

1 Члени правління (директор)
2 Загальний відділ
3

9

Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)

Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами

10 Інше(запишіть):

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

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів правління

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення
до майнової відповідальності членів
правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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) 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
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів

X

2 Положення про наглядову раду

X

3 Положення про виконавчий орган (правління)

X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5 Положення про ревізійну комісію

X

6 Положення про акції акціонерного товариства

X

7 Положення про порядок розподілу прибутку

X

8 Інше (запишіть):

д/н

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

1

Фінансова
звітність,

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у
пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Ні

Ні

результати
діяльності
Інформація
про
акціонерів, які
володіють 10
2
відсотків та
більше
статутного
капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація
про склад
3 органів
управління
товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Статут та
4 внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи
загальних
зборів
5
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових
6
осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

X

2 Менше ніж раз на рік

X

3 Раз на рік

X

4 Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
д/н

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

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так Ні
1 Випуск акцій

X

2 Випуск депозитарних розписок

X

3 Випуск облігацій

X

4 Кредити банків

X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6 Інше (запишіть):

X

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 X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 1900-01-01 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому
акціонерному товаристві: д/н

Річна фінансова звітність
Коди
Дата 21.04.2011
Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТРАНССЕРВIС"

за ЄДРПОУ 13830007

Територія

79040 М.ЛЬВIВ, ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА, 367А

за КОАТУУ 4610136300

Організаційно-правова
форма господарювання

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ 231

Орган державного
управління

Не визначено

за СПОДУ 0

Вид економічної діяльності

за КВЕД 60.24.0

Середня кількість
працівників (чол.)

16

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

79040 М.ЛЬВIВ, ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА, 367А

Контрольна
сума

Баланс на 31.12.2010
Форма № 1-м

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

020

167.5

120.7

- залишкова вартість

030

796

845.4

- первісна вартість

031

2702.6

2772.7

- знос

032

( 1906.6 )

( 1927.3 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

247.3

247.3

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

1210.8

1213.4

Виробничі запаси

100

5

4.9

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0.3

- чиста реалізаційна вартість

160

0

0

- первісна вартість

161

0

0

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

9.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

298.5

296.1

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

35.6

18.4

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

17

17

Усього за розділом II

260

356.1

345.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1566.9

1559.2

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

189

189

Додатковий вкладений капітал

320

481.5

481.5

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

305.9

338.5

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

976.4

1009

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3.4

0.3

- з бюджетом

550

24.5

18.2

- зі страхування

570

7.5

9.1

- з оплати праці

580

18.2

24.2

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

536.9

498.4

Усього за розділом IV

620

590.5

550.2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1566.9

1559.2

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Примітки

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

Керівник

Павлик Омелян Андрiйович

Головний бухгалтер

Турленко Альона Вiкторiвна

