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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Кречко Йосип Васильович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Закарпатавтотранс" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03113934 
4. Місцезнаходження: 88015, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Перемоги,102 

5. Міжміський код, телефон та факс: 03122 23529, 23724, 23529 
6. Адреса електронної пошти: info@zakavto.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, 1/2019 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

info@zakavto.com.

ua 16.05.2018 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій   

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів   

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. 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  
38. 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  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  
46. Примітки: 

ПрАТ "Закарпатавтотранс" просить прийняти звiт без слiдуючої iнформацiї, а саме: 
 
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Товариство надає 

послуги, якi не передбачають наявнiсть лiцензiй та дозволiв. 
4. Iнформацiя про створеня посади корпоративного секретаря не заповнена, так як посада в 

Товариствi вiдсутня. 
5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, тому що Товариство не користується такими 
послугами. 

8. Iнформацiя про штрафнi санкцiї вiдсутня, оскiльки штрафiв у поточному роцi не було.  
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета ацiй вiдсутня, том у що в 
поточному роцi таких подiй не вiдбувалося. 
17.1. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як девiденди не нараховувались та не 

виплачувалися, весь прибуток був спрямований на розвиток Товариства. 
17.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнена, так як Товариство в поточному роцi 

облiгацiй не випускало. 



17.3. Iнформацiя про iншi цiннi пепери вiдсутня, тому що за 2018 рiк цiннi папери не 
випускались. 
17.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнена, так як похiднi цiннi папери не 

випускались в поточному роцi. 
17.5. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки паких 

подiй у поточному роцi не було. 
17.6. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтента протягом звiтнього року вiдсутня, 
тому що у звiтному роцi акцiї не придбавалися. 

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi немає, оскiльки емiсiї цiльових облiгацiй не було.  
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв такого емiтента 

вiдсутня, тому що таких працiвникiв якi мають цiннi папери емiтента немає. 
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства вiдсутня, 
оскiльки таких подiй в поточному роцi не вiдбувалося. 

24.5. та 24.6. Iнформацiя вiдсутня оскiльки данi пункти заповнюються тiльки емiтентами, якi 
займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi, оскiльки наше Товариство не займається жодним з цих видiв 
дiяльностi, тому iнформацiя i вiдсутня. 

25. 26. та 27. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, оскiльки в поточному 
роцi значних правочинiв не було. 

30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 
звiтностi емiтента аудитором немає, вiдсутнiй оскiльки такий аудит не проводився. 
31. Рiчної фiнансової звiтностi поручителя немає, тому що у Товариства немає такого 

поручителя. 
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого 

емiтента вiдсутня, оскiльки таких договорiв у 2018 роцi не було. 
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чиностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiснюють контроль над емiтентом немає, тому що в Товариствi не має таких 

договорiв та не вiдбувалось таких правочинiв. 
35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутня, 

оскiльки напротязi року не подавалась особлива iнформацiя. Щодо особливої iнформацiї про 
iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не заповнена оскiльки випуску 
iпотечних цiнних паперiв не було. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Закарпатавтотранс" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 АД №562796 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 05.07.1996 

4. Територія (область) 

 Закарпатська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  

 695740 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

 215 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 49.31 - Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення 

 52.21 - Допомiжне обслуговування наземного транспорту 
 49.39 - Iнший пасажирський наземний транспорт 
10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

 Райффайзен банк "Аваль" м. Київ 
2) МФО банку 
 380805 

3) Поточний рахунок 
 26005524028 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Ф-я АБ "Пiвденний" м. Львiв, вiддiлення №4 

5) МФО банку 
 385532 

6) Поточний рахунок 
 26004010042790 
 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "Закарпатавтотранс" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 39954290 

4) Місцезнаходження 
 88015, Закарпатська обо., м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 
5) Опис  

 Частка ПрАТ "Закарпатавтотранс" в статутному капiталi ТОВ "Закарпатавтотранс" 
складає 5000 грн. 

 



1) Найменування 
 ТОВ "Водограй" 
2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  31509552 
4) Місцезнаходження 
 89640, Закарпатська обл., Мукачiвський р-н, селище мiського типу Чинадiйово, вул. 

Санаторна, 201 
5) Опис  

 Частка ПрАТ "Закарпатавтотранс" в статутному капiталi ТОВ "Водограй" складає 242 
620.00 грн. 
 

 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 
 АС Ужгород-1 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 88005, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Станцiйна, 2 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 

 АС Ужгород-2 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Феденця, 61 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 
1) Найменування 

 АС Перечин 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 89200, Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Ужанська, 24 
3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 

1) Найменування 
 АС Мукачево 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Павлова академiка, 14-16 
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 

1) Найменування 
 АС Берегове 

2) Місцезнаходження 



 Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Мужайська, 52 
3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 

1) Найменування 
 АС Берегове-2 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Єссе томаша, б/н  
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй.  
 

1) Найменування 
 АС Виноградiв 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 90300, Закарпатська обл., м. Виноградiв, вул. Чкалова, 87 
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 
 АС Сiльце 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 90124, Закарпатська обл., Iршавський район р-н, с. Сiльце, вул. Центральна, 56 

"а" 
3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 

1) Найменування 
 АС Iршава 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 90100, Закарпатська обл., м. Iршава, вул. Гагарiна, 42 
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 

1) Найменування 
 АС Свалява 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Київська, 12 
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 
 АС Н.Ворота 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 89130, Закарпатська обл., Воловецький район р-н, с. Нижнi Ворота, вул. 

Народна, 43 



3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 

 АС Воловець-1 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 89100, Закарпатська обл., Воловецький район р-н, смт. Воловець, вул. 

Шевченка, 1 
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 

1) Найменування 
 АС Воловець-2 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 89100, Закарпатська обл., Воловецький район р-н, смт. Воловець, вул. 
Карпатська, 62В 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 
1) Найменування 

 АС Мiжгiр'я 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 90000, Закарпатська обл., Мiжгiрський район р-н, смт. Мiжгiр'я, вул. Ольбрахта, 
9 
3) Опис 

 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 
 АС Хуст 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Iвана Франка, 118 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 

 АС Тячiв 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 90500, Закарпатська обл., м. Тячiв, вул. Маяковського, 4 "а" 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 
1) Найменування 

 АС Солотвино 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 90575, Закарпатська обл., Тячiвський район р-н, смт. Солотвино, вул. 



Спортивна, 123 "б" 
3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. 
 

1) Найменування 
 АС В.Бичкiв 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 90615, Закарпатська обл., Рахiвський район р-н, смт. Великий Бичкiв, вул. 
Борканюка, 1 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 
автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 

 
1) Найменування 

 АС Рахiв 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 90600, Закарпатська обл., м. Рахiв, вул. Привокзальна, 11 

3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 
1) Найменування 

 АС Ясiня 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 90630, Закарпатська обл., Рахiвський район р-н, смт. Ясiня, вул. Миру, 6 
3) Опис 
 Автостанцiя. Продаж автобусних квиткiв, надання основних та додаткових послуг 

автостанцiй. Частина примiщення здається в оренду. 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 308/12832/17 Ужгородський 

мiськрайонний суд 

Шетеля Василь 

Юрiйович 

ПрАТ 

"Закарпатавтотранс" 

 Про стягнення з ПрАТ 

<Закарпатавтотранс> на 

користь позивача 74,50 грн. 

матерiальної шкоди та 10 000 

грн. моральної шкоди 

Розглянуто, у 

позовi 

вiдмовлено 

Примітки: 

судом першої iнстанцiї позов частково задоволено, Апеляцiйним судом Закарпатської областi рiшення скасовано, у позовi вiдмовлено 

2 907/659/17 Господарський суд 

закарпатської 

областi 

ПрАТ 

"Закарпатавтотранс" 

ТОВ "Iршавське 

АТП 12143" 

 стягнення суми 294750,00 

гривень штрафних санкцiй 

вiдповiдно до умов Договору 

№07/-06/2 вiд 18.03.2013, з яких 

з яких 291650,00 грн. 

нарахованих за 5833 зривiв 

рейсiв та 3100,00 грн. - штрафнi 

санкцiї за 31 незаїзд на 

автостанцiї 

Розглянуто, 

позов 

задоволено 

повнiстю 

Примітки: 

Рiшення набрало законної сили в 2019 роцi 

3 308/11803/18 Ужгородський 

мiськрайонний суд 

ПП "Гранiт 3000" ПрАТ 

"Закарпатавтотранс"

,приватний нотарiус 

Дудись Василь 

Никонович, 

Ужгородська мiська 

Рада, Головне 

управлiння 

Держгеокадастру у 

Закарпатськiй 

областi в особi 

Вiддiлу в 

Ужгородському 

районi, Кречко 

Йосип Васильович 

 про визнання недiйсним 

рiшення Ужгородської мiської 

ради "Про приватизацiю 

земельної дiлянки несiльського 

призначення шляхом викупу" 

№ 1873 вiд 29.10.2015 р. 

В процесi 

розгляду 

Примітки: 

призначено до розгляду 16.05.2019 року 



XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Станом на 31.12.2018 р. структура ПрАТ "Закарпатавтотранс" склазається iз п'ятьох кущових 
автостанцiй та вiсiм окремих автостанцiй. 

 
Кущовi автостанцiї: 

1. Ужгородський кущ (м.Ужгород, вул. Станцiйна, 2) до складу якого входять АС Ужгород-1, 
АС Ужгород-2, АС Перечин. 
2. Воловецький кущ (смт. Воловець, вул. Шевченка, 2) до складу якого входять АС Воловець, 

АС Воловець-2 та АС Н.Ворота, АС Мiжгiр'я. 
3. Мукачiвський кущ (м. Мукачево, вул. Павлова академіка,14-16) до складу якого входять АС 

Мукачево та АС Берегово. 
4. Тячiвський кущ (м.Тячiв, вул. Маяковськог, 4а) до складу якого входять АС Тячiв та АС 
Солотвино. 

5. Рахiвський кущ автостанцiй (м. Рахiв, вул. Привокзальна, 11) до складу якого входять АС 
Рахуiв та АС Ясiня. 

 Окремi автостанцiї: 
1. АС Iршава (м. Iршава, вул. Гагарiна, 42) 
2. АС Сiльце (Iршавський р-н, с. Сiльце, вул. Центральна, 56 а) 

3. АС В.Бичкiв (смт. Великий Бичкiв, вул. Борканюка, 41) 
4. АС Хуст (м. Хуст, вул. Iв.Франка, 118) 

5. АС Виноградово (м. Виноградово, вул. Чкалоа, 87) 
6. АС Свалява (м. Свалява, вул. Київська, 12) 
 

 
Cередньооблікова 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 

Середня чисельнiсть штатних працiвникiв по ПрАТ"Закарпатавтотранс" за 2018 рiк склала 215 
осiб. Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 23 144 тис.грн., який збiльшений до 2017 року на суму 

5 842 тис.грн. Змiни вiдбулись за рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати та 
збiльшення доплат та премiй до заробiтної плати. Особовим складом пiдприємства проводяться 

щоквартальнi навчання диспетчерiв-квиткових касирiв, спрямованi на пiдвищення 
квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. Також раз на рiк проводяться екзамени для перевiрки знань 
диспетчерiв-квиткових касирiв. 

 
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 

Не належить. 

 
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 



Спiльна дiяльнiсть у 2018 роцi не проводилась. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не було. 

 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

У вiдповiдностi методичним рекомендацiям Мiнiстерства фiнансiв України та вiдповiдним 
Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку наказом по пiдприємству №304 вiд 30.12.2016 

р. затверджено облiкову полiтику та принципи органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiк 
ведеться у виглядi регiстрiв виконаних на паперових носiях по програмi 1С  Бухгалтерiя. Облiк 
основних фондiв ведеться за групами на основi їх придбання, введення в експлуатацiю, 

реконструкцiєю. Нарахування амортизацiї проводиться по кожнiй групi за залишковою вартiстю 
вiдповiдно до законодавства. Застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 

Облiк запасiв ведеться по середньозваженiй цiнi в кiлькiсному та вартiсному видi. Списання 
ТМЦ проводиться за цiною придбання. Оцiнка ступеня завершеностi операцiй з надання послуг 
здiйснюється в бухгалтерському облiку по факту реалiзацiї квиткiв пасажирам, надання 

автостанцiйних послуг перевiзникам та пасажирам, отримання доходiв вiд оренди на основi угод 
та iншi види додаткових послуг. Облiк витрат ведеться по видах та елементах в розрiзi 

структурних пiдроздiлiв. 
 
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), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Дiяльнiсть товариства - це надання послуг пасажирам на автостанцiях Закарпатської областi та 

перевiзникам, якi здiйснюють перевезення пасажирiв. Автостанцiями областi вiдпралено в 2018 
роцi 688 700 автобусiв, надано послуг 4 635,7 тис пасажирам i отримано власних доходiв 43 074 
тис.грн. без ПДВ, а саме: 

1.Доходи вiд реалiзацiї квиткiв       16 542,1 тис.грн. 
2.Станцiйний збiр                     12 638,0 тис.грн. 

3. Комiсiйний збiр                      1 023,5 тис.грн.  
4.Оренда                                6 198,5 тис.грн. 
5.Iншi                                   6 671,9 тис.грн. 

Основнi послуги пiдприємство надає в межах Закарпатської областi. Дiяльнiсть товариства 
залежить вiд роботи автоперевiзникiв, якi працюють на ринку надання легальних перевезень 

(наявнiсть лiцензiй, дозволiв) та вiд встановлення тарифiв на перевезення пасажирiв. Рiст 



приватних перевiзникiв, послугами яких користуються пасажири без надання послуг 
автостанцiями (перевiзники, якi працюють нелегально) впливає на результати роботи 
товариства.Товариством приймаються всi мiри для залучення автоперевiзникiв до спiвпрацi. 

Проводяться роботи по впорядкуванню пристанцiйних територiй та будiвель автостанцiй для 
покращення культури обслуговування пасажирiв та автоперевiзникiв. Проводиться замiна 

касових апаратiв та комп'ютерiв. Вводяться новi програми для пришвидшення роботи касирiв, 
це покращить якiсть обслуговування пасажирiв  та автоперевiзникiв i вплине на збiльшення 
власних доходiв та рiвня рентабельностi. Данi послуги не являються сезонними, але в лiтнiй 

перiод дохiд пiдприємства збiльшується завдяки напливу туристiв. 
 

 
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, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За останнi п'ять рокiв товариством проведено реконструкцiї iснуючих будiвель автостанцiй. 
Придбало земельнi дiлянки АС Ужгород-1, АС Ужгород-2, АС Мукачево, АС Хуст, АС Iршава, 
АС Перечин, АС Ясiня, АС Воловець, АС Воловець-2 та Н.Ворота. В 2018 р. було проведено 

капiтальний ремонт та реконструкцiю АС Рахiв (збiльшено площу другого поверху для кiмнат 
вiдпочинку), також проведено капiтальний ремонт першого поверху АС Берегове. На АС Хуст 

та АС Берегово повнiстю вiдремонтовано дах. Побудовано нову вбиральню на АС Свалява. 
Зроблено частковий ремонт дорожнього покриття на автостанцiях областi. На АС Iршава 
побуловано нову платформу для вiдправки мiжнародних рейсiв. Оновлено фасад АС Ужгород-1 

та розпочато капiтальний ремонт будiвлi на ТОВ "Водограй" пiд дитячий спортзал. В планах 
стоїть продавження покращення стану будiвель автостанцiй та прилеглих для них територiй для 

покращення якостi обслуговування пасажирiв. Всi описане вище було зроблено за рахунок 
власних коштiв пiдприємства, окрiм купiвлi земельної дiлянки АС Мукачево,  для її придбання 
було залучено кредитнi кошти. 

 
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 товариства складаються iз слiдуючих груп: земельнi дiлянки (смт.  Чинадiєво, АС 

Ужгород-1, Ужгород-2, Адмiнучасток- м. Ужгород, вул. Перемоги, 102, АС Перечин, АС, АС 
Ясiня, АС Iршава, АС Мукачево, АС В.Бичкiв, АС Хуст), будинки та споруди (будiвлi 

автостанцiй та апарату), машини та обладнання на автостанцiях областi, iнструменти та 
iнвентар. Ступень використання обладнання складає 25,3 %. Утримання активiв проводиться за 
рахунок господарської дiяльностi. В 2018 роцi проведенi реконструкцiї вбиралень на 

автостанцiях областi, кiмнат вiдпочинку АС Берегове та АС Рахiв, вiдновлено дорожне покриття 
та платформи на АС Ужгород-1, АС Мукачево. Планується в 2019 роцi зробити внутрiшнiй 

ремонт АС Ужгород-1 та АС Мукачево та їх пристанцiйних територiй, а також вiдкрити 
мiжнародну касу на АС Рахiв, АС Тячiв та АС Хуст. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть товариства впливає рiст на ринку приватних перевiзникiв (нелегалiв), що суттєво 



позначається на зменшеннi кiлькостi пасажирiв. Також змiни в податковому законодавствi, рiст 
цiн на товари i послуги, якими користується Товариство. Суттєвий вплив становить змiна 
заканодавчого регулювання (зокрема постанови КМ України №176 вiд 18.02.97 р.) 

 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого  

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними методами фiнансування товариства є власний прибуток. Для поточних потреб 

робочого капiталу було достатньо. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Не виконаних договорi на кiнець року немає. 

 
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) 

Розроблений бiзнес-план передбачає: реконструкцiю основних фондiв для присвоєння класностi 

автостанцiй та здачi частини примiщень АС в оренду; запровадження iнших додаткових послуг; 
впроваждення нових систем продажу квиткiв, пiдключення нових агентiв з продажу квиткiв.  

Здiйснюються маркетинговi дослiдження на ринку перевезень для вдосконалення 
автостанцiйних послуг. Також проводиться робота по покращенню обслуговування пасажирiв та 
автоперевiзникiв на автостанцiях областi. Розвивається продаж квиткiв через мережу "Iнтернет", 

що позитивно впливає на виконання фiнансових показникiв. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження ринку проводилось власними силами за для оптимiзацiї витрат пiдприємства.  

 
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 

В порiвняннi з 2017 роком в 2018 роцi чистий прибуток товариства збiльшився на 758 тис. грн.. 
Дохiд вiд вiд основної дiяльностi зрiс на 7 348 тис. грн. 

 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Даних немає Акцiонери  
Наглядова рада Голова та члени наглядової ради Кречко Наталiя Iванiвна 

Кречко Михайло Йосифович 
Андрiїв Наталiя Миколаївна 

Генеральний 
директор 

одноосiбний орган управлiння Кречко Йосип Васильович 

Ревiзор одноосiбний орган управлiння Курило Генадiй Олексiйович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 



 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Кречко Йосип Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 
 1955 
5) Освіта 

 Вища, УЖНУ (юрист) 
6) Стаж роботи (років) 

 14 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
 ПрАТ "Закарпатавтотранс", 03113439, ПрАТ "Закарпатавтотранс" - Головний iнженер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 01.06.2016, обрано Контракт на 3 роки 

9) Опис 
 Генеральний директор, загальне керiвництво товариства, забезпечення виконання 
рiшення загальних зборiв товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 

не має. Дана посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. 
 

1) Посада 
 Голова наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  

 Кречко Наталiя Iванiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  
4) Рік народження 
 1958 

5) Освіта 
 Вища, УжНУ (юрист) 

6) Стаж роботи (років) 
 15 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  

 д/н, Приватний пiдприємець 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.04.2016, обрано Контракт на 3 рокiв 
9) Опис 
 Органiзацiя роботи наглядової ради, здiйснює контроль i регулювання дiяльностi 

товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Дана посадова 
особа не надає згоду на розкриття паспортних даних. 

 
1) Посада 
 Заступник генерального директора з правових питань 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Коссей Мiкловш-Емiл Дюлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 

 1943 
5) Освіта 

 Вища, Львiвський СПI (iнженер-механiк) 



6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  

 ПрАТ "Закарпатавтотранс", 03113439, ПрАТ "Закарпатавтотранс" - Голова правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 31.05.2017, обрано Безстроково 
9) Опис 
 Забезпечує виконання доручень голови наглядової ради та генерального директора. 

Керiвництво по виробничим питанням. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
не має. Дана посадова особа не надає згоду на розкриття паспортних даних.  

 
1) Посада 
 Заступник генерального директора з корпоративного управлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Екман Андрiана Тiберiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 

 1983 
5) Освіта 

 Вища, Прикарпатський нацiональний унiверситет 
6) Стаж роботи (років) 
 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Закарпатавтотранс", 03113439, ПрАТ "Закарпатавтотранс" - Начальник 

Мукачiвського куща автостанцiй 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 31.05.2017, обрано Безстроково 

9) Опис 
 Дана посадова особа проводить органiзауiю роботи з перевiзниками по перевезенню 

пасажирiв та надання послуг на автостанцiях областi. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини немає. Дана посадова особа не надала згоду на розкриття паспотрних даних.  
 

1) Посада 
 Заступник генерального директора з технiчних питань та перспективного розвитку 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Стельмах Валентин Валентинович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  
4) Рік народження 

 1983 
5) Освіта 
 Н/з, УжНУ (економiст) 

6) Стаж роботи (років) 
 6 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
 ПрАТ "Закарпатавтотранс", 03113439, ПрАТ"Закарпатавтотранс" - Ревiзор  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 31.05.2017, обрано Безстроково 
9) Опис 

 Органiзацiя роботи по загальних питаннях та юридичної роботи. Непогашеної судимостi 



немає. Дана посадова особа не надає згоду на розкриття паспортних даних. 
 
1) Посада 

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

 Курило Олексiй Генадiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 
 1986 

5) Освіта 
 Незакiнчена вища, УжНУ (економiст) 
6) Стаж роботи (років) 

 2 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  

 ПрАТ "Закарпатавтотранс", 03113439, ПрАТ "Закарпатавтотранс" - Начальник вiддiлу 
перевезень та комерцiйної роботи 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано Обрано на 5 рокiв 
9) Опис 

 Перевiрка, зведення та аналiз доходiв товариства. Непогашеної судимостi немає. Дана 
посадова особа не надає згоду на розкриття паспортних даних. 
 

1) Посада 
 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Мигалко Тетяна Петрiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  
4) Рік народження 

 1991 
5) Освіта 
 Вища, Ужгородський торговельно-екогомiчний iнститут КНТЕУ 

6) Стаж роботи (років) 
 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
 СП ТОВ "Ай-Бi-i-Барва", 22082794, Головний бухгалтер в СП ТОВ "Ай-Бi-i-Барва" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 22.09.2014, обрано Безстроково 
9) Опис 

 Виконання обов'язкiв головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 
загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний 
директор 

Кречко Йосип 
Васильвич 

 40 346 1,4498 40 346 0 

Голова наглядової 
ради 

Кречко Наталiя 
Iванiвна 

 1 848 078 66,4069 18 048 078 0 

Заступник 
генерального 
директора з 
корпоративного 
управлiння 

Екман Андрiана 
Тiберiївна 

 0 0 0 0 

Заступник 
генерального 
директора з 
технiчних питань 
та перспективного 
розвитку 

Стельмах 
Валентин 
Валентинович 

 0 0 0 0 

Заступник 
генерального 
директора з 
правових питань 

Коссей 
Мiкловш-Емiл 
Дюлович 

 922 0,0331 922 0 

Ревiзор Курило Олексiй 
Генадiйович 

 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Мигалко Тетяна 
Петрiвна 

 0 0 0 0 

Усього 1 890 346 67,9257 18 090 346 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
У 2018 році такі винагороди не виплачувалися.



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 
засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ФДМ України 00032945 
01033, Україна, Київська обл., м. 

Київ, вул. Кутузова, 18 
0 

ТОВ "Компанiя з управлiння 
активами та адмiнiстрування 

пенсiйних фондiв "Актив 
Плюс" 

32977421 
01030, Україна, Київська обл., м. 
Київ, вул. Б. Хмельницкого, б. 32 

оф. 49 
0,118578 

ЗАТ "СКIФ-96" 23743399 
01001, Україна, Київська обл., м. 
Київ, вул. Фрунзе, б. 15 оф. 204 

0,035573 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Акцiонери - 54 фiзичнi особи згiдно перелiку 99,845849 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Збiльшення доходiв пiдприємства за рахунок збiльшення кiлькостi рейсiв та пасажирiв, 
пiдключення рiзних систем продажу квиткiв. 
Створення власного сайту з продажу квиткiв, який дозволить розшити продаж квиткiв по всiй 

Українi та за її межами. 
Удосконалення продажу зворотнiх мiжнародних квиткiв. Збiльшення рейсiв на мiжнароднi 

напрямки. Пошук нових, сучасних систем продажу квиткiв. 
Розширення спектру додаткових послуг. 
 

2. Інформація про розвиток емітента 
За 2018 рiк дохiд та прибуток Товариства зросли. Збiльшилась кiлькiсть додаткових рейсiв на 

рiзнi напрямки. Проводяться роботи з покращення обслуговування пасажирiв, робота з 
персоналом. 
Проведено ремонт на автостанцiях Товариства, для комфорту умов перебування на автостанцiях, 

як для пасажирiв, так i для працiвникiв. 
Удосконалення платформ для вiдправки мiжнародних рейсiв для покра щення обслуговування 

мiжнародних пасажирiв. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

вiдсутнi 
 



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

не здiйснюється 
 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
вiдсутня 

 
4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
вiдсутнiй 

 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
не застосовується 
 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

вiдсутня 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

вiдсутнє 
 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 30.04.2018 

Кворум зборів 99,87 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду; 

3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками його розгляду; 
4. Звiт Ревiзора за результатами роботи у 2017 роцi та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду; 
5. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2017 рiк; 
6. Про розподiл прибутку товариства за 2017 рiк. 
 

Голосування з усiх питань порядку денного проводилося з використанням 
бюлетенiв для голосування. 



Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного 
з питань, винесених на голосування, крiм кумулятивного голосування. 
Рiшення з усiх питань порядку денного приймається простою бiльшiстю 

голосiв. 
Наглядовою радою проведено необхiднi органiзацiйнi заходи для 

належного проведення загальних зборiв та призначено: реєстрацiйну 
комiсiю, голову загальних зборiв та секретаря, тимчасову лiчильну комiсiю 
у наступному складi: 

 Голова зборiв:  Iгнатьо Богдан Ярославович. 
 Секретар зборiв:  Iльницька Владислава Володимирiвна. 

Реєстрацiйна комiсiя:  Шахайда Свiтлана Василiвна; 
Кучак Iрина Федорiвна; 
     Боринська Василина Михайлiвна. 

 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 

Слухали голову зборiв, який запропонував обрати лiчильну комiсiю у 
складi Шахайди Свiтлани Василiвни, Кучак Iрини Федорiвни, Боринської 
Василини Михайлiвни. 

 
Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Шахайди Свiтлани 

Василiвни, Кучак Iрини Федорiвни, Боринської Василини Михайлiвни.  
Пiдсумки голосування: 
"ЗА" 2 632 459 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 
Обрати лiчильну комiсiю у складi Шахайди Свiтлани Василiвни, Кучак 

Iрини Федорiвни, Боринської Василини Михайлiвни. 
 

2. Звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 
Слухали звiт генерального директора Товариства за результатами роботи у 

2017 роцi. 
Проект рiшення: 

Затвердити звiт генерального директора за результатами роботи 2017 роцi. 
Пiдсумки голосування: 
"ЗА" 2 632 459 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. 



ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 
Затвердити звiт генерального директора за результатами роботи 2017 роцi. 
 

3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 

Слухали звiт голови наглядової ради Товариства за результатами роботи у 
2017 роцi. 
Проект рiшення: 

Затвердити звiт наглядової ради Товариства за результатами роботи у 2017 
роцi. 

Пiдсумки голосування: 
"ЗА" 2 632 459 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 

якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. 
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 
Затвердити звiт наглядової ради Товариства за результатами роботи у 2017 
роцi. 

 
4. Звiт Ревiзора за результатами роботи у 2017 роцi та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду. 
Слухали звiт Ревiзора за результатами роботи у 2017 роцi. 
Проект рiшення: 

Затвердити звiт Ревiзора за результатами роботи у 2017 роцi. 
Пiдсумки голосування: 

"ЗА" 2 632 459 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй. 
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 

Затвердити звiт Ревiзора за результатами роботи у 2017 роцi. 
 
5. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2017 рiк. 
Слухали головного бухгалтера Товариства, яка доповiла рiчний звiт 

Товариства за 2017 рiк. 
Проект рiшення: 
Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. 

Пiдсумки голосування: 
"ЗА" 2 632 459 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 



власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй. 
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 

Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. 
 

6. Про розподiл прибутку товариства за 2017 рiк. 
Слухали голову загальних зборiв, який доповiв проект рiшення, 
пропозицiй до якого в установлений законодавством термiн не надiйшло. 

Проект рiшення: 
за пiдсумками роботи у 2017 роцi фонд дивiдендiв не створювати, а 

отриманий у 2017 роцi прибуток спрямувати у розвиток виробництва 
Товариства. 
Пiдсумки голосування: 

"ЗА" 2 632 459 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй. 
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 

за пiдсумками роботи у 2017 роцi фонд дивiдендiв не створювати, а 
отриманий у 2017 роцi прибуток спрямувати у розвиток виробництва 

Товариства. 
 
Голова зборiв оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, 

загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошенi закритими. 
 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій 

 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 
(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 
 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

нi 

Інше (зазначити) нi 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: позачерговi збори не проводилися 
 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 



їх непроведення: позачерговi збори не проводилися 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) нi 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комiтети не створенi 
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комiтети 
не створенi 
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Кречко Наталiя Iванiвна Голова  X 

Опис: д/н 

Кречко Михайло 

Йосифович 

член  X 

Опис:  

Андрiїв Наталiя 

Миколаївна 

член  X 

Опис: Кречко Михайло Йосифович - представник акцiонера. 

 
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  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 
 

 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 



правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Так, проводилося. 
На засiданнi наглядової ради вiд 15.03.2018 р. 

1. Прийняли рiшення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, про дату, час i 
мiсце їх проведення, час та мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних 

зборах. 
2. Визначили дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення рiчних загальних зборiв. 

3. Визначили дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних 
загальних зборах. 

4. Затвердили проект порядку денного рiчних загальних зборiв. 
5. Призначили особу, вiдповiдальну за ознайомлення акцiонерiв з документами щодо 
питань проекту порядку денного рiчних загальних зборiв. 

6. Затвердили повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв. 
7. Призначили реєстрацiйну комiсiю рiчних загальних зборiв. 

8. Призначили тимчасову лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв. 
9. Обрали голову та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
10. Затвердили порядок та способи засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних 

загальних зборах акцiонерiв. 
11. Визначили дати повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв та 

розмiщення повiдомлень у друкованих засобах масової iнформацiї та веб-сайтi Товариства. 
 
На засiданнi наглядової ради вiд 19.04.2018 року 

 
Затвердили форму та текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв 

ПрАТ "Закарпатавтотранс", призначених на 30 квiтня 2018 року. 
 
 

На засiданнi наглядової ради вiд 18.12.2018 року 
 

Надали Генеральному директору товариства згоду на вчинення правочинiв, щодо купiвлi 
земельної дiлянки в смт. Мiжгiр'я по вул. Ольбрахта, 9 (АС Мiжгiр'я). 
 

Як 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) 

Оплата здiйснюється Головi Наглядової Ради у розмiрi, кратному вiд 
середньої заробiтної плати по товариству. Членам Наглядової Ради 
оплата не здiйснюється.  

 
Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Керiвництво поточною дiяльнiстю товариства 

(повноваження згiдно статуту) 

Опис Генеральним директором є Кречко Йосип 

Васильович 

 
Примітки 

д/н  
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено 

посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 
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? 

 

Загальн
і збори 

акціоне
рів 

Наглядов

а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 

належит
ь до 

компете

нції 
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, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так так 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) так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  

так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) немає 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 

загальних 
зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн

юється в 
загальнод

оступній 
інформаці
йній базі 

даних 
Національ

Документи 
надаються 

для 

ознайомлен
ня 

безпосеред
ньо в 

акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер

а 

Інформаці
я 

розміщуєт

ься на 
власній 

інтернет-с
торінці 

акціонерн

ого 
товариства 



ної комісії 
з цінних 

паперів та 

фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 

провадить 
діяльність 

з 

оприлюдн
ення 

регульова
ної 

інформації 

від імені 
учасників 

фондового 
ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 
акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) так 
 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 



Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше 

(зазначити) 

немає 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 
(зазначити) 

немає 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Андрiїв Влада 
Микола-Володимирiвна 

 11,440372 

2 Андрiїв Наталiя Миколаївна  15,295009 

3 Кречко Наталiя Iванiвна  66,406919 

 



7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

2 782 960 146 871 Закон України "Про депозитарну 
систему України" 

12.10.2014 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени Наглядової Ради та Ревiзор товариства обираються Загальними зборами. 

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа. 
Генеральний директор обирається Наглядовою Радою. 

Винагороди i компенсацiї Головi та членам Наглядової Ради та Ревiзору при звiльненнi не 
передбачаються. 
Компенсацiї Генеральному директору при звiльненнi - у вiдповiдностi до норм чинного 

законодавства. 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Згiдно Статуту Товариства. 
 

Виконавчий орган: До компетекцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi 
Товариства, крiм тих, якi чинним законодавством, статутом або рiшенням Загальних зборiв 

вiднсенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про 
передачу частини нацежних їм прав (крiм тих, що вiднесенi до їх виключної компетенцiї або 
виключної компетенцiї Наглядової ради, до компетенцiї Генерального директора Товариства.  

Генеральний директор має право без довiреностi здiйснювати всi необхiднi юридично значимi 
дiї вiд iменi Товариства, в тому числi: 

- вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати трудовi угоди; 
- користуватися правом першого пiдпису у фiнансових та банкiвських документах; 
- представляти Товариство у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, як в Українi, так i 

за кордоном; 
- видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

 
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на 
них, вiдкриває засiдання Загальних зборiв Товариства, органiзовує обрання секретаря Загальних 

зборiв та здiйснює iншi повноваження, визначенi законодавством, Статутотм або рiшеннями 
Загальних зборiв чи Наглядової Ради. 

Голова Наглядової Ради уповновжений вiд iменi Товариства пiдписати трудовi договори з 
Генеральним директором Товариства. Це повноваження рiшенням Наглядової Ради може бути 
передано iншiй особi. 

Представник акцiонера у Наглядовiй Радi здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок 
акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй Радi. 

 
Ревiзор Товариства робить висновки у рiчних звiтах та балансах. Загальнi збори не в правi 
затверджувати рiчний баланс без висновку Ревiзова. 

Ревiзор звiтує лише перед Загальними зборами. Результати перевiрок Ревiзор направляє 
Загальним зборам. 

Ревiзор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборiв якщо виникло загроза 



iнтересам Товариства або виявлено зловживання допущенi посадовими особами. Ревiзор вправi 
внисити пропозицiї до порядку денного зборiв. 
 

Головний бухгалтер: 
 

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з 
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.  

Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках 
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку 
оформлення та подання до облiку первинних документiв. 
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi 

пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий 

стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис 
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, 

затвердженими формами та iнструкцiями. 
Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у вiдокремлених пiдроздiлах. 

Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для Генерального директора пiдприємства.  
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

 
 

Звiт незалежного аудитора з надання впевненостi 

 
 

Управлiнському персоналу ПрАТ "Закарпатавтотранс" 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiвта фондового ринку України 

 
 
           Ми виконали завдання з надання впевненостi щодо перевiрки окремої iнформацiї про 

корпоративне управлiння, яка мiститься в Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння) ПрАТ 
"Закарпатавтранс" (надалi - "Товариство") за 2018 рiк, та включається до рiчного Звiту емiтента 

за 2018 рiк. 
1. Iнформацiя, яку, вiдповiдно до вимог статтi 401ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок", 
повинен перевiрити аудитор, а не висловити думку щодо неї, включає:  

1.1.  Iнформацiю про практику корпоративного управлiння; 
1.2. Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень; 
1.3. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), 
iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  

2. Інформацiя, стосовно якої аудитор, вiдповiдно до статтi 401 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий 
ринок", повинен висловити думку, та яка є предметом нашого завдання: 

2.1. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
емiтента; 
2.2. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

2.3. Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв(учасникiв) на 
загальних зборах емiтента; 

2.4. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 



2.5. Повноваження посадових осiб емiтента.  
  
           Нашими цiлями є:  

- перевiрити iнформацiю, яка зазначена в п.1 нашого Звiту; 
- отримати обмежену впевненiсть стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основi 

виконаних процедур, суттєвi питання, якi б змусили нас вважати, що iнформацiя, яка зазначена в 
п.2 нашого Звiту та є предметом нашого завдання, не вiдповiдає вимогам законодавчих та 
нормативних актiв, якi виставляються до подання та розкриття такої iнформацiї; 

- висловити думку стосовно оцiнки предмета завдання в письмовому Звiтi, що мiстить 
думку з наданням обмеженої впевненостi та описує пiдстави для такого висновку.   

 
Критерiї, за допомогою яких оцiнено предмет перевiрки. 
   1. ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (зi змiнами); 

   2. Положення НКЦПФР про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 854 вiд    
04.12.2018р. (зi змiнами та доповненнями). 

             
             Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.  
            Виконавчий орган - Генеральний директор ПрАТ "Закарпатавтотранс" несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку та подання такої iнформацiї вiдповiдно до вимог ЗУ "Про цiннi 
папери та фондовий ринок".  

 
            Вiдповiдальнiсть аудитора. 
            Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо предмету завдання на основi 

результатiв, отриманих у процесi виконання завдання. 
          Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно з вимогами положень 

Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 
що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї".  
           Наша фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi та 

вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану 
полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних 

вимог законодавчих та нормативних актiв. 
           Ми дотримались вимог незалежностi та iнших вимог, викладених у Кодексi етики 
професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 
професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 

поведiнки. 
             Законодавчi та нормативнi акти, якi регулюють подання та розкриття  iнформацiї, 
яка є предметом нашого завдання, окрiм двох критерiїв, яким вона повинна вiдповiдати, а саме: 

перелiк iнформацiї та обов'язок її включення до вiдповiдного Звiту, не  мiстять  чiткого 
перелiку критерiїв оцiнки  такої iнформацiї. Тому, ми виконали процедури, якi вiдрiзняються за 

характером i часом та є меншими за обсягом, порiвняно з процедурами, необхiдними  при 
виконаннi  завдання з надання обгрунтованої впевненостi.  Рiвень впевненостi, отриманий у 
завданнi з надання обмеженої впевненостi, є значно меншим порiвняно з тим рiвнем, який було 

б отримано у разi виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi.  
    

             Iнформацiя яка зазначена в п.1 нашого Звiту. 
            Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за таку iнформацiю. Ми 
отримали та ознайомилися з iнформацiєю зазначеною в п.1 нашого Звiту, яка мiститься у Звiтi 

керiвництва та не виявили будь-яких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого Звiту. 
Наша думка не поширюється на цю iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо неї. 



 
  
             Iнформацiя яка зазначена в п.2 нашого Звiту та є предметом нашого завдання. 

            Оскiльки, законодавчi та нормативнi акти, окрiм критерiїв: перелiк iнформацiї та 
обов'язок її включення до вiдповiдного Звiту, не виставляють критерiїв до її оцiнки, ми , з 

урахуванням нашого професiйного судження, розширили перелiк критерiїв оцiнки такої 
iнформацiї, якi вiдповiдають обставинам та мають такi характеристики: доречнiсть, 
нейтральнiсть, зрозумiлiсть.  Нашi процедури, були виконанi з метою отримання аудиторсь ких 

доказiв стосовно включення iнформацiї, яка зазначена в п.2 нашого Звiту, до Звiту керiвництва, 
зокрема, до Звiту про корпоративне управлiння та її вiдповiдностi встановленим нами критерiїв. 

Ми вважаємо, що отриманi нами докази дають пiдстави для висловлення нашої думки.  
 
                

                             Думка 
  

            Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита 
вiдповiдно до вимог пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": 
 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
Приватного акцiонерного товариства "Закарпатавтотранс"; 

                                                          
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
Приватного акцiонерного товариства "Закарпатавтотранс";   

                                                         
- iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування Приватного акцiонерного 

товариства "Закарпатавтотранс";   
                                                        
- порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб 

Приватного акцiонерного товариства "Закарпатавтотранс",                                                          
наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час 

аудиту Приватного акцiонерного товариства "Закарпатавтотранс";                                                     
i вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Положення НКЦПФР  
про розкриття  iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 854 вiд 04.12.2018р. (зi змiнами та 

доповненнями). 
 

  
Партнер iз завдання                                                    Ю.О.Кiлару 
 

       Сертифiкат аудитора серiя А № 000201 виданий Рiшенням Апу вiд 17.02.1994        № 12 
    чинний до 17.02.2023. 

 
              Директор ПП "Аудит"                                            
               аудитор  ________________________            А. В. Кiлару 

 
         Сертифiкат аудитора Серiя А № 006007, виданий 26.12.2005 рiшенням АПУ    та   

продовжений до 26.12.2020. 
      Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0515, видане рiшенням АПУ 
№304/4  

вiд 24.12.2014, чинне до 31.12.2019. 
 

                Дата аудиторського висновку: 



                14 травня 2019 року 
                89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1. 
             Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту  

             Дата та номер договору -  02.05.2019 р., № 2К  
             Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р.  

             Дата початку аудиту - 02.05.2019 р. 
             Дата закiнчення аудиту - 14.05.2019   
 

 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
емiтент не є фiнансовою установою 
 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента  

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Кречко Наталiя Iванiвна 1 848 078 66,4069 1 848 078 0 

Андрiїв Наталiя Миколаївна 425 654 15,29501 425 654 0 

Андрiїв Влада-Микола Володимирiвна 318 381 11,440372 318 381 0 

Усього 2 592 113 93,142282 2 592 113 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 2 782 960 0,25 згiдно законодавства вiдсутнi 

Примітки: 

д/н 



XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.12.2010 64/07/1/10 Закарпатське 
територiальне 

управлiння ДКЦП та 
ФР 

UA4000116909 Акція проста 
документарн

а іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 2 782 960 695 740 100 

Опис 
Iнших випускiв не було. Свiдоцтво вiд 27.12.1999 р. №82/07/1/99, яке видане Закарпатським територiальним управлiнням ДККЦП та ФР, 
вважати таким, що втратило чиннiсть. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента  
 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Кречко Наталiя Iванiвна 1 848 078 66,406919 1 848 078 0 

Кречко Йосип Васильович 40 346 1,449751 40 346 0 

Белянiнов Олексiй Анатолiйович 4 980 0,178946 4 980 0 

Русин Василь Михайлович 4 122 0,148115 4 122 0 

Усього 1 897 526 68,183731 1 897 526 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

30.12.2010 64/07/1/10 UA4000116909 2 782 960 695 740 2 636 089 146 871 0 

Опис: 

обмеження на голосування з 12.10.14 р. згiдно Закону України "Про депозитарну систему України"  

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 
паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів     

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися 

 
 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 23 904 25 637 0 0 23 904 25 637 

  будівлі та споруди 5 426 6 642 0 0 5 426 6 642 

  машини та обладнання 2 099 2 726 0 0 2 099 2 726 

  транспортні засоби 3 0 0 0 3 0 

  земельні ділянки 15 687 15 687 0 0 15 687 15 687 

  інші 689 582 0 0 689 582 
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 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 23 904 25 637 0 0 23 904 25 637 

Опис 
Знос основних фондiв склав 25,3%. Арешту майна в 2018 роцi не було. 
Вартiсть основних фондiв збiльшилась за рахунок придбання. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

22 532 18 735 

Статутний капітал (тис.грн) 696 696 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

696 696 

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно методичних 
рекомендацiй, щодо визначення чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених 
рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485. 

Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 25 211 тис.грн. Вимоги частини 
третьої ст.155 Цивiльного кодексу України дотримано. Зменшення статутного капiталу не 
вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 2 969 X X 

у тому числі:  

АБ "Пiвденний" 11.07.2016 2 969 17,5 08.07.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

- 01.01.2001 0 0 01.01.2001 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

- 01.01.2001 0 0 01.01.2001 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

- 01.01.2001 0 0 01.01.2001 

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 

- 01.01.2001 0 0 01.01.2001 

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

X 0 X X 

- 01.01.2001 0 X 01.01.2001 

Податкові зобов'язання X 888 X X 

Фінансова допомога на зворотній X 0 X X 



основі 

Інші зобов'язання та забезпечення X 8 338 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 12 195 X X 

Опис Зобов'язання носять поточний характер. Прострочених 
платежiв немає. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Фiнансова компанiя "Захiдна 
iнвестицiйна група" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30610731 

Місцезнаходження 76018, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 
м. Iвано-Франкiвськ, пл. Мiцкевича, 6/5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263160 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.06.2013 

Міжміський код та телефон (0342)525767 

Факс 525767 

Вид діяльності Проведення депозитарної дiяльностi 
зберiгача цiнних паперiв 

Опис Обслуговує ведення рахункiв 
акцiонерiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Нацiональний депозитарiй України 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., м. Київ, 
вул. Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №189650 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКЦП та ФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044)3777265 

Факс 3777265 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 
цiнних поперiв 

Опис Надає депозитарнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20432138 

Місцезнаходження 89600, Україна, Закарпатська обл., м. 
Мукачево, пл. Миру, 19/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0037 

Найменування державного органу, що видав ліцензію Аудиторська палата України 



або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (03131)54116 

Факс 44991 

Вид діяльності Дiяльнсть у сферi права, 
бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Проведена аудиторська перевiрка 
фiнансовї звiтностi за 2017 рiк 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Закарпатавтотранс" 

за ЄДРПОУ 03113934 

Територія Закарпатська область, м.Ужгород за КОАТУУ 2110100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 

Допоміжне обслуговування наземного 
транспорту 

за КВЕД 52.21 

Середня кількість працівників: 215 
Адреса, телефон: 88015 м.Ужгород, вул. Перемоги,102, 03122 23529, 23724 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 45 23 

    первісна вартість 1001 535 771 

    накопичена амортизація 1002 ( 490 ) ( 748 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 573 242 

Основні засоби 1010 21 839 23 837 

    первісна вартість 1011 27 480 30 455 
    знос 1012 ( 5 641 ) ( 6 618 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 2 065 1 800 

    первісна вартість 1016 3 870 3 870 

    знос 1017 ( 1 805 ) ( 2 070 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 5 5 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 24 527 25 907 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 253 283 
Виробничі запаси 1101 253 283 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 341 426 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 504 1 513 

    з бюджетом 1135 293 244 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 73 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 291 264 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 388 6 083 

Готівка 1166 230 337 

Рахунки в банках 1167 2 894 5 278 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6 7 

Усього за розділом II 1195 5 076 8 820 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 29 603 34 727 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 696 696 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 200 200 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17 839 21 636 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 18 735 22 532 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 4 119 2 969 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 4 119 2 969 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 3 111 4 081 

    розрахунками з бюджетом 1620 587 888 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 226 259 

    розрахунками з оплати праці 1630 926 1 140 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 578 2 248 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 321 610 

Усього за розділом IІІ 1695 6 749 9 226 

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

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 29 603 34 727 

 
Керівник    Кречко Йосип Васильович 
 
Головний бухгалтер   Мигалко Тетяна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Закарпатавтотранс" 

за ЄДРПОУ 03113934 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

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

2000 35 968 28 620 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 22 617 ) ( 17 988 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 13 351 10 632 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 6 200 5 204 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14 981 ) ( 11 495 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 ) ( 13 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 4 569 4 328 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 601 397 



Інші доходи 2240 305 222 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 649 ) ( 955 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 195 ) ( 286 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 631 3 706 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -834 -667 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 797 3 039 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 797 3 039 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 6 264 5 026 
Витрати на оплату праці 2505 23 144 17 302 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 578 3 468 

Амортизація 2515 1 518 1 062 

Інші операційні витрати 2520 2 095 1 873 

Разом 2550 37 599 28 731 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 782 960 2 782 960 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 782 960 2 782 960 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,364370 1,092000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 1,364370 1,092000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 
Керівник    Кречко Йосип Васильович 
 
Головний бухгалтер   Мигалко Тетяна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Закарпатавтотранс" 

за ЄДРПОУ 03113934 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 41 891 37 790 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 624 220 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 78 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 313 153 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 8 386 6 586 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3 825 264 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 8 132 ) ( 8 296 ) 
Праці 3105 ( 21 138 ) ( 16 056 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 545 ) ( 3 388 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13 256 ) ( 10 412 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 914 ) ( 587 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 7 102 ) ( 5 859 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 5 240 ) ( 3 966 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 325 ) ( 367 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7 643 6 572 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 232 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 140 ) ( 1 934 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 232 ) ( 232 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 140 -2 166 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 1 149 ) ( 1 049 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 659 ) ( 1 055 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 808 -2 104 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 695 2 302 

Залишок коштів на початок року 3405 3 388 1 086 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 6 083 3 388 

 
Керівник    Кречко Йосип Васильович 
 
Головний бухгалтер   Мигалко Тетяна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Закарпатавтотранс" за ЄДРПОУ 03113934 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 696 0 0 200 17 839 0 0 18 735 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 696 0 0 200 17 839 0 0 18 735 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 797 0 0 3 797 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 3 797 0 0 3 797 

Залишок на кінець року  4300 696 0 0 200 21 636 0 0 22 532 

 
Керівник    Кречко Йосип Васильович 
 
Головний бухгалтер   Мигалко Тетяна Петрiвна



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Закарпатавтотранс" 
 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2018 РIК 

(тис. грн.) 
 

 
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 
 

 
Приватне Акцiонерне Товариство "Закарпатавтотранс" (далi "Товариство") є юридичною 

особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було зареєстроване 
розпорядженням Ужгородського мiськвиконкому вiд 05 липня 1996 р. 
Данi щодо складу акцiонерiв: 

На 31 грудня 2018 року загальна чисельнiсть акцiонерiв - 56 осiб 
Данi щодо складу акцiонерiв: 

                                           Вiдсоток володiння  
Усього - належить юридичним особам (осiб) - 0,154151 %            
Фiзичнi особи (осiб) - громадяни України) - 99,845849 %  

_______________________________________________________ 
 Всього:                                      100,00% СК  

                                                                                        
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: 
 

49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення 
52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт 
 

 
Юридична адреса Товариства - Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги, 102 

 
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. 
 

 
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

           Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 
2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi". 

  
            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься 
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а 

також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з 
мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. 

 
Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12 2018 р. складена у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 
 



 
  
      

3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ 
 Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 

 Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - 
Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв"; 
 Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - 

"вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання". 
  

Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв. 
 Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - 
Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв"; 

 Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної 
нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, 

починаючи з 1 сiчня 2012 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, 
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. 
 Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - 

"вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".  
 Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було 

передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової 
звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних 
їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть 

оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, 
правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але 

визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних зв iтiв, починаючи з 1 липня 
2011 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або 
iнформацiю, яку розкриває Товариство. 

              МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї). 
      Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або 

фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi 
активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для 
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове 

положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. 
         МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у 

редакцiї 2011 року). 
         У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та 
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 

отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер 
мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до 

iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. 
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. Правка не вплине на фiнансове 
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. 

 
          Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань". 
          Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке 
закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014 

р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.  
           Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та 

зобов'язань"  



           Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю про права 
на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання 
забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для 

оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для 
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий 

результат Товариства. 
           МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" 
           МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки 

фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було 
перенесено на 1 сiчня 2015 року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у 

фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. 
           МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема 
фiнансова звiтнiсть" 

           МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину   МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема 
фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт 

також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - 
Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, 
яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального 

призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на 
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. 

           МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" 
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 
"Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 

виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної 
консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють 

визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. 
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не 
вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.  

            МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах". 
             МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше 

передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi 
вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових 
вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 

2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат 
Товариства. 

             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 
             МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої 
вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство 

зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки 
справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi 

вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту 
на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для 
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. 

               "Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012 р.) 
              Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства: 

              МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" 
             Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, 
якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. 

             МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї". 
             Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на 

користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".  



           Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних 
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.   
  Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi iще не набули чинностi. 

 
 На дату затвердження цiєї окремої фiнансової звiтностi такi стандарти i тлумачення, а також 

поправки до стандартiв, були випущенi, але iще не набули чинностi:  
  
                                                                                                                            

Набувають чинностi   
для рiчних облiкових перiодiв, 

якi починаються 
 
Стандарти/тлумачення                                                                                                                

на або пiсля  
  

МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами" (та Поправки до МСФЗ 15)                                                                                                            
1 сiчня 2018 року   
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

1 сiчня 2018 року  
Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акц iй" - Класифiкацiя та оцiнка операцiй iз виплатами 

на основi акцiй 
1 сiчня 2018 року   
МСФЗ 16 "Оренда" 

1 сiчня 2019 року   
                                                                                                                               

Дата набуття чинностi не активiв  
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 мiж iнвестором та його  
"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок               

асоцiйованим або спiльним пiдприємством визначена  
 

КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата вiдшкодування"  
1 сiчня 2018 року 
 

Поправки до МСФЗ 4 "Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" разом iз МСФЗ 4 
"Страховi контракти" 

1 сiчня 2018 року  
 
МСБО 40 "Переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi"                    

1 сiчня 2018 року  
 

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв               
1 сiчня 2018 року  
  

Наразi керiвництво Компанiї здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування цих 
стандартiв та тлумачень, а також поправок до стандартiв.  

  
 
 

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
Основнi засоби 

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про 



фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення 
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 
збиткiв вiд знецiнення. 

 Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин 
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати 

доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним 
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, 
в якому вони були понесенi. 

 Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це 

передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту 
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг 
того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного 

використання. 
 Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, 

впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням 
прямолiнiйного методу.  
 Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

передивляються на кiнець кожного фiнансового року.  Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд 
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.  

 Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних 
засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i 
признається в прибутках i збитках.  

 Нематерiальнi активи 
 Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих 

операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 
накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну 
корисного використання нематерiальних активiв.  Очiкуванi термiни корисного використання i 

метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi 
змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.  

 Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього 
використання або вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання 
нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю 

активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.  
 

 
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв  
 Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi 

матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату.  В разi виявлення будь-яких таких 
iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру 

збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого 
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься 
такий актив.  

 Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi 
активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при 

виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення. 
 Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за 
вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатац iйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної 

цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з 
використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку 

вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх 



грошових потокiв не коректувалася. 
 Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за 
його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до 

вiдшкодованої вартостi.  Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, 
за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку збиток 

вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. 
 У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу 
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його 

вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, 
яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток 

вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в 
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В 
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по 

переоцiнцi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть 

 До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини 
будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для  використання у наданнi 
послуг чи для адмiнiстративних цiлей або  продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi 

включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку   
для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в 

бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 
окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється 
за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi 

моделi iсторичної собiвартостi. Оцiнку по переоцiненiй вартостi вирiшено не проводити в 
зв'язку з економiчною недоцiльнiстю (значною зношенiстю активiв та великими затратами на 

проведення оцiнки, якi суттєво зменшують вигоди вiд їх здачi в оперативну оренду).  
 Необоротнi активи, якi утримуються для продажу 
 Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу 

оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за 
вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не 

пiдлягають амортизацiї. 
 
 

Фiнансовi iнструменти 
Первiсне визнання: Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у 

балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового 
iнструмента. Пiдприємство визнає таки категорiї фiнансових iнструментiв: 

- дебiторська заборгованiсть; 

- фiнансовi зобов'язання, оцiнене за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 
 Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються по справедливiй вартостi плюс (мiнус) 

затрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще 
пiдтверджує цiна операцiї. Всi операцiї по придбанню i продажi фiнансових iнструментiв, якi 
передбачають поставку  на протязi перiоду, передбаченi законодавством або умовами ринку 

(договори "звичайної" купiвлi-продажу) визнаються на дату операцiї, тобто на дату, коли 
Товариство зобов'язується поставити фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї визнаються на 

дату розрахунку, при цьому змiна вартостi мiж датою виникнення зобов'язань i датою 
розрахунку не признається для активiв, якi облiковуються по первiснiй або амортизованiй 
вартостi, i визнається в складi капiталу для квалiфiкованих, як такi, що утримуються для  

продажу. 
Кредити банкiв первiсно визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. 



 
 Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв: Пiсля первiсного визнання фiнансових 
iнструментiв Товариства, кредити та дебiторська заборгованiсть, а також активи, якi 

утримуються до погашення, оцiнюються по амортизацiйнiй вартостi за методом ефективної 
ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення 

визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням 
ефективної ставки вiдсотка. 
Резерв пiд знецiнення кредитiв i дебiторської заборгованостi створюється в випадку, коли iснує 

об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати (є сумнiви в отриманнi) повну 
суму заборгованостi в вiдповiдностi з первiсними умовами.  

 
Припинення визнання фiнансових активiв: Фiнансовi активи бiльш не визнаються коли: - активи 
вибули або права на грошовi потоки перестали iсн увати; - Товариство передало, в основному, 

всi риски i вигоди вiд володiння ними; - Товариство не передало i не зберегло в значнiй мiрi всi 
риски i вигоди вiд володiння, але не зберегло контроль.  Контроль зберiгається, коли покупець 

не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi, не накладаючи при 
цьому додатковi обмеження на продажу. 
 

Дебiторська заборгованiсть 
 Дебiторська заборгованiсть, визнаються як фiнансовi активи (за виключенням 

дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових 
iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно 
оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля 

первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з 
застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся 

збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв 
iз застосуванням рахунку резервiв.  
 

 Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж 
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi 
аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття 
понесених збиткiв. На Товариствi резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього 
об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про 

тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. 
негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.  
 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 
зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 
визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.  
 

 Грошовi кошти 
  Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках. 
  Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за 
справедливою вартiстю 

 



 Резерви 
 Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або 
конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, 

потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчн i вигоди, i при цьому можна здiйснити 
достовiрну оцiнку даного зобов'язання. 

 Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для 
врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i 
невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з 

використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний 
зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.  

 З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено 
резерв для забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя 
невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при 

необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.  
  Запаси 

 Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для 
використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох 
величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.  

 Передплати постачальникам 
 Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. 

 Податок на прибуток 
 Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та 
вiдстроченого податку. 

 Поточний податок 
 Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку 

за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi 
доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або 
вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не 

пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо 
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, 

встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату. 
 Вiдстрочений податок 
 Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними 
податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. 

Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх 
оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з 
урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi 
активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi 

пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в 
рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на 
бухгалтерський прибуток. 

 Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного 
звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного 

прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. 
 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з 
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), 

встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi 
iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка 

вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв 



Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення 
балансової вартостi активiв та зобов'язань. 
 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо 

iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що 
вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i 

Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.  
  Поточний та вiдстрочений податки за перiод 
  Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, 

коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного 
доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому 

сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.  
 
Виплати працiвникам 

 
 Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання 

пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.  

 
 Пенсiйнi зобов'язання   

  Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески 
в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати 
Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана 

сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.  
   

   
Визнання доходiв 
 Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої 

або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, 
наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї 

покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). 
 Надання послуг 
 Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно 

визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть 
Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно 

визначенi. 
 
            Перерахунок iноземної валюти 

 Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - 
гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, 

вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну 
дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки. 
 Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, 

перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї. 
 

 Iнформацiя за сегментами 
 Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту 
продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи  вiд 

реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на 
збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. 

Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.  



 
  Умовнi зобов'язання та активи 
  Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання 

розкриваються у примiтках до фiнансової зв iтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть 
вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.  

5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ 
 Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики  
 У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi 

професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш 
iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають 

правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi. 
 

 Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо 
майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi 

мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi 
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 
 

(а) Строки корисного використання основних засобiв  
 

 Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засоб iв залежить вiд 
професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. 
При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови 

очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть 
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi 

привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 
 
(в) Вiдстроченi податковi активи 

 
 Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, 

суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування 
тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на 
пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв. 

 Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в 
тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде 

реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного 
судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi 
очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього 

податкового планування. 
 6. ДОХIД 

Виручка                           Рiк, що закiнчився              Рiк, що закiнчився        
                                          31 грудня 2018 р.               31 грудня 2017 р. 
 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, послуг  35 968                       28 620  
Iншi операцiйнi доходи                  6 200                       5 204  

Iншi фiнансовi доходи                    601                         397  
Iншi доходи                                   305                           222  
Всього                                       43 074                            34 443  

 
 

 



7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 
                                     Рiк, що закiнчився                Рiк, що закiнчився        
                                             31 грудня 2018 р.               31 грудня 2017 р. 

 
Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї, послуг                            22 617                           17 988  
Всього                                           22 617                          17 988  
 

8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 
 

                                     Рiк, що закiнчився                 Рiк, що закiнчився        
                                             31 грудня 2018 р.                  31 грудня 2017 р. 
 

Заробiтна плата та вiдповiднi  
нарахування                                    11 160                              9 095  

Амортизацiя                                       350                                286  
Послуги банку                               333                                271 
Оренда                                        524                                404 

Професiйнi послуги                               199                                 82 
Енергоресурси                                87                                    67  

Поштово-телефоннi послуги                287                                208  
Ремонт основних засобiв                       145                                137  
Обслуговування комп'ютерної технiки           117                                172  

Iншi                                            1 779                                 773  
Всього                                           14 981                              11 495  

 
 
9. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

 
                                   Рiк, що закiнчився              Рiк, що закiнчився        

                                          31 грудня 2018 р.            31 грудня 2017 р. 
 
Операцiйна оренда                              -                                 - 

Ремонтнi роботи                              -                                 - 
Собiвартiсть проданих ОЗ                       -                          13  

Податок на землю                              -                           - 
Iншi витрати                                      1                           - 
Всього                                             1                          13  

 
10. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ  

(нарахованi вiдсотки за кредит)                649,0   тис. грн.                    
 
11. IНШI ВИТРАТИ  

Благодiйна допомога            76,0 тис. грн.  
Внески до профспiлкового                   46,3 тис. грн. 

Оплаченi штрафи                              0,5 тис. грн. 
Iншi витрати                                  72,5 тис. грн.    
Разом                                        195,3 тис. грн.   

 
12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК           

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА 2018 - 3 797 тис. грн.      



НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК СТАНОМ НА 31.12.2018 р. - 21 636,0 тис. грн.   
  
В тому числi: 

- Фонд розвитку виробництва -                   15 209,0 тис.грн. 
- Дооцiнка основних засобiв   -                   1 544,0 тис.грн. 

- Нерозподiлений прибуток    -                   3 797,0 тис.грн. 
- Фонд економiчного стимулювання -             1 086,0 тис.грн. 
 

13. ОСНОВНI ЗАСОБИ 
 

                                                 31 грудня 2018 р.     31 грудня 2017 р.  
  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї                          242                        573  

Iнвестицiйна нерухомiсть                                1 800                      2 065 
Основнi засоби, балансова вартiсть                23 837                     21 839 

Нематерiальнi активи                                   23                         45  
Всього                                                        25 902             24 522  
 

 14. ЗАПАСИ 
 

                                               31 грудня 2018 р.       31 грудня 2017 р. 
Виробничi запаси                                       283                     253  
Всього                                                      283                      253  

 
15. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 
                                                31 грудня 2018 р.        31 грудня 2017 р. 
 

Податок на додану вартiсть                                 594                       331  
Податок з доходiв фiзичних осiб                          255                      208  

Податок на прибуток                                   -                       8  
Вiйськовий збiр                                           -                       15  
Податок на нерухоме майно                          37                      23 

Iншi податки                                                 2                       2 
Всього поточнi податковi зобов'язання                     888                      587 

 
16. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО 
 

        Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Товариства становить - 695 740,00 грн. 
             

17. ПОЗИКИ 
 
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має довгостроковi зобов'язання - 2 969,0 тис. грн., а 

саме: 
кредитний договiр № КС201601318 вiд 11.07.2016 р. в АБ "Пiвденний" на суму 5 747,0 тис.грн.. 

На 31.12.2018 р. заборгованiсть складає 2 969,0 тис. грн. 
 
18. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 
 

  



Кредиторська заборгованiстs          31 грудня 2018 року         31 грудня 2017 року 
 
Заборгованiсть постачальникам 

за сировину, матерiали, послуги          4 081                        3 111  
Iнша кредиторська заборгованiсть           610                           321  

Всього                                        4 691                              3 432  
 
19. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

 
Кредиторська заборгованiсть          31 грудня 2018 року         31 грудня 2017 року 

 
Кредиторська заборгованiсть  
перед бюджетом                            888                      587  

Кредиторська заборгованiсть 
по страхуванню                            259                      226  

Кредиторська заборгованiсть 
по заробiтнiй платi                            1 140                      926  
Поточнi забезпечення                    2 248                    1 578  

Всього                                          4 535                     3 317  
 

20. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства  
20.1 Ризики, пов'язанi з загальними умовами господарської дiяльностi 
Економiцi України властивi певнi риси ринку, що розвивається. 

Ризики умов господарської дiяльностi пов'язанi з непередбачуванiстю реформ уряду, змiнами у 
законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час - вiдсутнiстю) пiльг 

для суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у виробничiй сферi. 
Ризик системи оподаткування 
Iснуюче податкове та України та (особливо) практика їх застосування припускає рiзнi 

мiркування, а отже, часто призводить до суперечок, а також постiйно змiнюється. 
Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових 

зобов'язань з боку Державної податкової служби, i складнiсть оскарження цих зобов'язань у судi.  
Податковi перевiрки можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у 
майбутнi роки можуть виникнути донарахування зобов'язань за податками та новi санкцiї.  

 
20.2 Фiнансовi ризики 

Кредитний ризик 
Основними фiнансовими активами Товариства є дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.  
Товариство пiддається ризику того, що замовник може не оплатити або не виконати свої 

зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до збиткiв Товариства. 
Товариство здiйснює жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю.  

 
Ризик лiквiдностi 
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя 

лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує 
процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати 

наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.  
Ризик судових рiшень не на користь Товариства 
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об'єктом судових справ. 

За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити 
суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки 

вважає, що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.  



20.3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом 
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня 
рентабельностi (у даному випадку - подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї 

структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити  безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво 
Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи  для зменшення 

ризику подальшого "проїдання" капiталу. 
 
21. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї 

21.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом зв iтного року та могли вплинути на 
фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, 

визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
                                                                                                                                                 
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства

 Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2018 роцi 
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% 

статутного капiталу не було 
2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було 
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу  не 

було 
4. Змiна складу посадових осiб Товариства 

Рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №27 вiд 30.04.2018 р.,). 
5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства - не було 
6. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв  - не було 

7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу - не було 
8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю - не 

було 
9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство 
Товариства - не було 

10. Iншi важливi подiї - не було 
 

 
 
21.2 Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження 

фiнансового звiту до випуску   
 

                      Перелiк подiй, 
                  що вiдбулись пiсля звiтної дати 
              Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2018 роцi 

                   вiдображено у фiнансовому звiт/  
            не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках 

 
1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом - не було не було 
2. Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату - не було

 не було 
3. Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання 

на звiтну дату - не було не було 
4. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства - не було не було 
5. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха - не було не було 

6. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати  - не було не було 
7. Оголошення дивiдендiв - не було не було 

 



22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 
 Пiсля 31 грудня 2018 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не 
вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.  

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна iнформацiя є повною i достовiрною. 

 


