
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Скарженець Павло 

Олександрович 

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

                        М.П. 
18.04.2017 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

01860124 

4. Місцезнаходження 

емітента 

68001 Одеська область Iллiчiвський м. Чорноморськ (м. Iллiчiвськ) 

вул. Промислова буд. 7 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(04868) 6-15-00 3-06-60 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
ao@ivt.od.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
21.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

№ 77 ВIДОМОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ 

З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

  

24.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.ivt.il.od.ua 
в мережі 

Інтернет 
24.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

33. Примітки У рiчнiй звiтностi емiтента не заповнено наступнi роздiли так як:  

- емiтент не одержував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

- посада корпоративного секретаря вiдсутня; 

- емiтент не потребує визначення рейтингової оцiнки, згiдно статтi 4-1 Закону України "Про державне регулювання 

ринку цiнних паперiв в України" тому iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня; 

- згiдно вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" № 2826 вiд 03.12.2013 р. 

"Iнформацiю про органи управлiння" емiтенти створенi у виглядi акцiонерних товариств не заповнюють; 

- загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення за звiтний перiод дивiденди не нараховувати та сплачувати; 

- емiтент не здiйснював випуск: облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери; 

- емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; 

- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї не надається, так як види дiяльностi емiтента не класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi; 

- емiтент не здiйснював випуск: боргових цiнних паперiв; 

- емiтент не здiйснював випуск: iпотечних облiгацiй; 

- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття у емiтента не виникала; 

- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у 

емiтента не виникала; 

- емiтент не здiйснював випуск: iпотечних сертифiкатiв; 

- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв у емiтента не виникала; 

- емiтент не здiйснював випуск: сертифiкатiв ФОН; 

- емiтент не надає "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" у звiтному перiодi, так як не здiйснював випуск цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва; 

- емiтент не має статусу фiнансової установи. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 - 

3. Дата проведення державної реєстрації  07.09.1993 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  4427507.50 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 240 

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

52.29  Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 

 49.41  Вантажний автомобiльний транспорт 

 50.20  Вантажний морський транспорт 

10. Органи управління 

підприємства 
згiдно вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

№ 2826 вiд 03.12.2013 р. "Iнформацiю про органи управлiння" емiтенти створенi 

у виглядi акцiонерних товариств не заповнюють 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  26007962502116 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5) МФО банку  328191 

6) Поточний рахунок  26007962502116 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Митна брокерська діяльність                                                                                                                                                                                                                                    АЕ № 294030          27.06.2014 Міністерство доходів і зборів України                                                                                                                                                                                                                            .  .                                                                                               

Опис Емітент не планує припинення дії ліцензії. Строк дії ліцензії безстроково. 

 



13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

 

 
1) найменування ТОВ ТРК "Iллiчiвське телебачення-3" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 21015307 

4) місцезнаходження 68001, м.Iллiчiвськ, вул.Працi 6 

5) опис Форма участi - внесок у корпоративнi права 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, 

активiв, наданих емiтентом у якостi внеску  - загальна частка 2800 грн., що 

складає 1,7% вiд статутного капiталу ТОВ ТРК "Iллiчiвське телебачення-3". 

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - це права емiтента, частка, що складає 1,7% у статутному капiталi 

ТОВ ТРК "Iллiчiвське телебачення-3", включають правомочностi на участь 

емiтента в управлiннi ТОВ ТРК "Iллiчiвське телебачення-3", отримання 

певної частки прибутку ТОВ ТРК "Iллiчiвське телебачення-3" та активiв у 

разi лiквiдацiї ТОВ ТРК "Iллiчiвське телебачення-3" вiдповiдно до закону. 

 

 

 

1) найменування "Уейкфiлд Iнспекшен Сервiсис (Україна) Лтд." 

2) організаційно-правова 

форма 

Приватне акцiонерне товариство 

3) код за ЄДРПОУ 31210625 

4) місцезнаходження 68001, м.Iллiчiвськ, вул.Промислова 2 

5) опис Форма участi - внесок у корпоративнi права. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, 

активiв, наданих емiтентом у якостi внеску  - загальна частка 66000 грн., що 

складає 44% вiд статутного капiталу ПРАТ "Уейкфiлд Iнспекшен Сервiсис 

(Україна) Лтд.". 

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - це права емiтента, частка, що складає 44% у статутному капiталi 

ПРАТ "Уейкфiлд Iнспекшен Сервiсис (Україна) Лтд.", включають 

правомочностi на участь емiтента в управлiннi ПРАТ "Уейкфiлд Iнспекшен 

Сервiсис (Україна) Лтд.", отримання певної частки прибутку ПРАТ 

"Уейкфiлд Iнспекшен Сервiсис (Україна) Лтд." та активiв у разi лiквiдацiї 

ПРАТ "Уейкфiлд Iнспекшен Сервiсис (Україна) Лтд." вiдповiдно до закону. 

ПРАТ "Уейкфiлд Iнспекшен Сервiсис (Україна) Лтд." припино дiяльнiсть 

товариства 02.10.2014р.  

Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд складає 8 тис.грн., що 

складає 5% вiд статутного капiталу. 

 

 

1) найменування ТОВ "Гефест" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 24771794 

4) місцезнаходження 68001, м.Iллiчiвськ, вул.Промислова 2 

5) опис Форма участi - внесок у корпоративнi права 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, 

активiв, наданих емiтентом у якостi внеску  - загальна частка 6498 грн. 

(внесок майном вартiстю 6498 грн.), що складає 50% вiд статутного капiталу 

ТОВ "Гефест". 

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - це права емiтента, частка, що складає 50% у статутному капiталi 

ТОВ "Гефест", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi 

ТОВ "Гефест", отримання певної частки прибутку ТОВ "Гефест" та активiв 

у разi лiквiдацiї ТОВ "Гефест" вiдповiдно до закону. 

Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд 57 тис.грн., що 

складає 50% вiд статутного капiталу. 

 

 

1) найменування ТОВ фiрма"Чорномор'я" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 30439322 

4) місцезнаходження 68001, м.Iллiчiвськ, вул.Промислова 26 



5) опис Форма участi - внесок у корпоративнi права 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, 

активiв, наданих емiтентом у якостi внеску  - загальна частка 7252 грн. 

(внесок майном вартiстю 7252 грн.), що складає 98% вiд статутного капiталу 

ТОВ фiрма"Чорномор'я". 

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - це права емiтента, частка, що складає 98% у статутному капiталi 

ТОВ фiрма"Чорномор'я", включають правомочностi на участь емiтента в 

управлiннi ТОВ фiрма"Чорномор'я", отримання певної частки прибутку 

ТОВ фiрма"Чорномор'я" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ фiрма"Чорномор'я" 

вiдповiдно до закону. 

Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд 43 тис.грн., що 

складає 99% вiд статутного капiталу. 

 

 

1) найменування ТОВ "Транспрес" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 14278124 

4) місцезнаходження 68001, м.Iллiчiвськ, вул.Промислова 2 

5) опис Форма участi - внесок у корпоративнi права 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, 

активiв, наданих емiтентом у якостi внеску  - загальна частка 349324.83 грн. 

(внесок майном вартiстю 349324.83 грн.), що складає 100% вiд статутного 

капiталу ТОВ "Транспрес". 

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - це права емiтента, частка, що складає 100% у статутному капiталi 

ТОВ "Транспрес", включають правомочностi на участь емiтента в 

управлiннi ТОВ "Транспрес", отримання певної частки прибутку ТОВ 

"Транспрес" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "Транспрес" вiдповiдно до 

закону. 

 

 

 

1) найменування ПРАТ "IЗТ-АВТО" 

2) організаційно-правова 

форма 

Приватне акцiонерне товариство 

3) код за ЄДРПОУ 30258639 

4) місцезнаходження 68001, м.Iллiчiвськ, вул.Промислова 5 

5) опис Форма участi - внесок у корпоративнi права 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, 

активiв, наданих емiтентом у якостi внеску  - загальна частка 5070700 грн., 

що складає 81,2613% вiд статутного капiталу ПРАТ "IЗТ-АВТО". 

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 

особою - це права емiтента, частка, що складає 81,2613% у статутному 

капiталi ПРАТ "IЗТ-АВТО", включають правомочностi на участь емiтента в 

управлiннi ПРАТ "IЗТ-АВТО", отримання певної частки прибутку ПРАТ 

"IЗТ-АВТО" та активiв у разi лiквiдацiї ПРАТ "IЗТ-АВТО" вiдповiдно до 

закону. 

Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд 5282 тис.грн., що 

складає 81,2% вiд статутного капiталу. 

 

 

 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

     0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

2107 акцiонера фiзичнi особи д/н  24.073200000000 

фiзична особа д/н  37.000300000000 

фiзична особа д/н  38.926500000000 

Усього 100.000000000000 

 



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 

Скарженець Павло Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 492101 02.08.2004 Іллічівським МВ України в Одеськiй 

областi 

4) рік народження** 1978 

5) освіта** вища, Одеський державний економічний університет 

6) стаж роботи (років)** 16 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

заступник Генерального директора з фінансових питань ЗАТ 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

22.12.2014 строком на 3 роки 

9) опис    Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його 

поточною дiяльнiстю. Генеральний директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi 

Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.  

Генеральний директор, має право:  

1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах 

компетенцiї, визначеної цим Статутом;  

2) приймати рiшення про укладення правочинiв на суму до 10 % балансової вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями 

загальних зборiв та Наглядової ради;  

4) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;  

5) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення 

(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до 

положень цього Статуту;  

6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  

7) затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

8) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства;  

9) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  

10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з 

чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.  

До компетенцiї Генерального директора належить:  

1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства;  

2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства 

та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи;  

3) прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань 

про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;  

4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй 

радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних 

зборiв акцiонерiв;  

5) розробка штатного розкладу та посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 

7) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;  

8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi 

володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не 

пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у 

колективних переговорах, за погодженням iз Наглядовою радою.  

Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi складає 105771,81 грн. 

Винагороду, за виконання обов'язків у звітному періоді, в будь-якiй iншiй формi не отримував. 

Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 16. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член правління - фінансовий 

директор, Генеральний директор ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) посада Головний бухгалтер 



2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Меренков Володимир Сергiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в  д/в 

4) рік народження** 1980 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 15 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

23.03.2015 не визначено 

9) опис    Головного бухгалтера призначено наказом керiвника № 7-л вiд 23.03.2015р., термiн на який обрано 

посадову особу не визначено (прийняття рiшення керiвником про звiльнення або зави головного бухгалтера 

про звiльнення з посади за власним бажанням). 

Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право:  

а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства;  

б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю; в) за 

довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства;  

До компетенцiї головного бухгалтера належить:  

а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;  

б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; в) складання 

щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу 

Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв;  

д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик;  

е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства. 

Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi складає 74106,15 грн.  

Винагороду, за виконання обов'язків у звітному періоді, в будь-якiй iншiй формi не отримував. 

Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 15. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голового 

бухгалтера, головний бухгалтер ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 

 

1) посада Член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, 

акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Дербаков Валерiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в  д/в 

4) рік народження** 1949 

5) освіта** вища, Одеський інститут інженерів морського флоту 

6) стаж роботи (років)** 38 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", виробничий директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

18.03.2016 строком на 3 роки 

9) опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 

захист прав акцiонерiв Товариства.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або 

за пропозицiєю Правлiння;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  

8) обрання та вiдкликання Генерального директора;  

9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з Генеральним 

директором, встановлення розмiру iх винагороди;  



10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;  

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленного закондавством;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв;  

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб;  

16) вирiшення питань, передбачених закондавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства;  

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора (зберегача) власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

Винагороду, за виконання обов'язків члена Наглядової ради, заступника голови Наглядової ради у звітному 

періоді, в будь-якiй формi не отримував. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІЗТ" від 18.03.2016р., прийнято рішення:   

- припинити повноваження члена Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради Дербакова Валерiя 

Олександровича.  

- обрати на посаду члена Наглядової ради Дербакова Валерiя Олександровича, строком на 3 роки. 

На засiданнi Наглядової ради ПАТ "IЗТ", вiд 21.03.2016р. прийнято рiшення призначити Заступником 

Голови Наглядової ради ПАТ "IЗТ" Дербакова Валерiя Олександровича.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 38. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор, член 

Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «IЗТ». 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 

 

1) посада Голова Наглядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Яндiєв Салман Османович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КЕ 238795 17.05.1996 Приморським РВ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1961 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", заступник Генерального 

директора з зовнiшньоекономiчних зв'язкiв 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

18.03.2016 строком на 3 роки 

9) опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 

захист прав акцiонерiв Товариства.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або 

за пропозицiєю Правлiння;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  

8) обрання та вiдкликання Генерального директора;  

9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з Генеральним 

директором, встановлення розмiру iх винагороди;  



10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;  

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленного закондавством;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв;  

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб;  

16) вирiшення питань, передбачених закондавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства;  

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора (зберегача) власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

Винагороду, за виконання обов'язків Голови Наглядової ради у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримував. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІЗТ" від 18.03.2016р., прийнято рішення:   

- припинити повноваження Голови Наглядової ради Яндiєва Салмана Османовича.  

- обрати на посаду члена Наглядової ради Яндiєва Салмана Османовича, строком на 3 роки. 

На засiданнi Наглядової ради ПАТ "IЗТ", вiд 21.03.2016р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової 

ради ПАТ "IЗТ" Яндiєва Салмана Османовича. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 32. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради, Член 

Наглядової ради заступник голови Наглядової ради, голова Наглядової ради, заступник генерального 

директора з зовнiшнiх зв'язкiв ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) посада Член Наглядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сiнiка Володимир Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в  д/в 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

18.03.2016 строком на 3 роки 

9) опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 

захист прав акцiонерiв Товариства.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або 

за пропозицiєю Правлiння;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  

8) обрання та вiдкликання Генерального директора;  

9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з Генеральним 

директором, встановлення розмiру iх винагороди;  



10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;  

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленного закондавством;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв;  

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб;  

16) вирiшення питань, передбачених закондавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства;  

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора (зберегача) власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi складає 62320,91 грн.  

Винагороду, за виконання обов'язків члена Наглядової ради у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримував. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІЗТ" від 18.03.2016р., прийнято рішення:   

- припинити повноваження члена Наглядової ради Синiки Володимира Анатолiйовича.  

- обрати на посаду члена Наглядової ради Синiку Володимира Анатолiйовича, строком на 3 роки. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 32. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер, заступник 

Генерального директора по роботі з державними органами і зв'язку з громадськістю, член Наглядової ради 

ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 

 

1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бобров Володимир Леонiдович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КЕ 451206 27.11.1996 Iллiчiвським МВ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1977 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 19 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", заступник начальника вiддiлу 

економiки 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

20.03.2015 строком на 3 роки 

9) опис    РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються актами законодавства, Статутом та положенням 

про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання 

позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на загальних зборах та 

брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї має 

право брати участь у засiданнях Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi складає 48561,93 грн.  



Винагороду, за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримував.  

Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 19. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова Ревiзiйної комiсiї, 

заступник начальника вiддiлу економiкi ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кострицька Свiтлана Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 026426 12.06.1998 Iллiчiвським МВ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1937 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 57 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

заступник керуючого Iллiчiвського фiлiалу АБ "МТБ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

30.03.2015 строком на 3 роки 

9) опис    РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються актами законодавства, Статутом та положенням 

про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання 

позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на загальних зборах та 

брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї має 

право брати участь у засiданнях Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

Винагороду, за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримувала. 

Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 57. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ 

"КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА ПРАВОВЕД", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа обiймає посаду директора ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА ПРАВОВЕД" (м. Iллiчiвськ, 

вул. Ленина, 33). 

 

1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Панченко Янна Сергiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КЕ 506217 25.12.1996 Iллiчiвським МВ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1971 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 27 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

провiдний економiст ЗАТ"Iллiчiвськзовнiштранс" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

20.03.2015 строком на 3 роки 

9) опис    РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються актами законодавства, Статутом та положенням 

про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання 

позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на загальних зборах та 

брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї має 

право брати участь у засiданнях Наглядової ради. 



Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 

Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi складає 29239,90 грн.  

Винагороду, за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримувала. 

Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 27. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст, член 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) посада Член Наглядової ради, представник акціонера 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Трубiн Юрiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 24 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", директор пiдроздiлу 

"Автотрансервiс". 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

18.03.2016 строком на 3 роки 

9) опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 

захист прав акцiонерiв Товариства.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або 

за пропозицiєю Правлiння;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  

8) обрання та вiдкликання Генерального директора;  

9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з Генеральним 

директором, встановлення розмiру iх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;  

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленного закондавством;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв;  

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб;  

16) вирiшення питань, передбачених закондавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства;  

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора (зберегача) власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  



21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 

Винагороду, за виконання обов'язків члена Наглядової ради у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримував. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІЗТ" від 18.03.2016р., прийнято рішення:   

- обрати на посаду члена Наглядової ради Трубіна Юрія Олександровича, строком на 3 роки. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 24. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор пiдроздiлу 

"Автотрансервiс" ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", директор ПрАТ "IЗТ-АВТО".  член Наглядової ради ПАТ 

"IЗТ".  

Посадова особа обiймає посаду директора ПрАТ "IЗТ-АВТО" (мiсцезнаходження: 68001 Одеська обл. м. 

Iллiчiвськ, вул. Промислова, 5).  

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) посада Член Наглядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Буфетов Олександр Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 1966 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 25 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Iллічівськзовништранс" начальник вiддiлу 

iнформацiйних технологiй 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

18.03.2016 строком на 3 роки 

9) опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 

захист прав акцiонерiв Товариства.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства;  

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або 

за пропозицiєю Правлiння;  

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  

8) обрання та вiдкликання Генерального директора;  

9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi укладатимуться з Генеральним 

директором, встановлення розмiру iх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;  

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленного закондавством;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв;  

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб;  

16) вирiшення питань, передбачених закондавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства;  

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора (зберегача) власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 



Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi складає 63128,81 грн.  

Винагороду, за виконання обов'язків члена Наглядової ради у звітному періоді, в будь-якiй формi не 

отримував. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІЗТ" від 18.03.2016р., прийнято рішення:   

- обрати на посаду члена Наглядової ради Буфетова Олександра Iвановича, строком на 3 роки. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 25. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу 

iнформацiйних технологiй, член Наглядової ради ПАТ "IЗТ".  

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Скарженець Павло 

Олександрович 

МЕ 492101 02.08.2004 

Іллічівським МВ України в 

Одеськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Меренков Володимир 

Сергiйович 
д/в д/в  д/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Дербаков Валерiй 

Олександрович 
д/в д/в  д/в 50406 37.00038904508 50406 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Яндiєв Салман 

Османович 

КЕ 238795 17.05.1996 

Приморським РВ УМВС України 

в Одеськiй областi 

53030 38.92652920407 53030 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Сiнiка Володимир 

Анатолiйович 
д/в д/в  д/в 33 0.02422356145 33 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Бобров Володимир 

Леонiдович 

КЕ 451206 27.11.1996 

Iллiчiвським МВ УМВС України 

в Одеськiй областi 

9 0.00660642585 9 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Кострицька Свiтлана 

Василiвна 

КК 026426 12.06.1998 

Iллiчiвським МВ УМВС України 

в Одеськiй областi 

81 0.05945783265 81 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Панченко Янна Сергiївна 

КЕ 506217 25.12.1996 

Iллiчiвським МВ УМВС України 

в Одеськiй областi 

1 0.00073404732 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Трубiн Юрiй 

Олександрович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Буфетов Олександр 

Iванович 
д/н 3 0.00220214195 3 0 0 0 



Усього 103563 76.02014225837 103563 0 0 0 

 



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

"фiзична особа" д/в д/в  д/в 50406 37.00038904508 44.63631050422 50406 0 0 0 

"фiзична особа " д/в д/в  д/в 53030 38.92652920407 46.95995607743 53030 0 0 0 

Усього 103436 75.92691824915 91.59626658165 103436 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 18.03.2016 

Кворум зборів 98.265236 

Опис Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та 

змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi 

збори у звiтному перiодi не проводились. 

Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 

1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про 

припинення їх повноважень. 

2. Про обрання голови i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

4. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства 

за 2015 рiк. 

5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк. 

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 

8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. Затвердження 

розмiру дивiдендiв. 

9. Внесення змiн та доповнень до Статуту. 

10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних документiв. 

11. Про припинення повноважень членiв дiючої Наглядової ради Товариства. 

12. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

14. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради. 

15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у 

ходi поточної господарської дiяльностi за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. 

Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, 

прийнято бiльшiстю голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, 

якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 

 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.05.2010 06/15/1/10 

Одеське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000069959 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
32.50 136231 4427507.50 

100.000000000

000 

Опис 

Спосiб розмiщення акцiй  - закрите (приватне) розмiщення акцiй. Товариство не здiйснювало, за звiтний перiод, торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних 

паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Дострокове погашення цiнних паперiв не 

передбачено дiючим законодавством України. 

 



XI. Опис бізнесу 

 
 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

 
У вереснi 1962 року в мiстi Iллiчiвськ (Україна) на базi Мiнiстерства Зовнiшньої 

торгiвлi СРСР була створена контора В/Про "Союзвнештранс", в завдання якої входила 

органiзацiя транспортно-експедиторського обслуговування вантажообiгу усiх 

iмпортних i експортних постачань через Iллiчiвський порт. Протягом усього цього 

часу "Iллiчiвськзовнiштранс" розвивався, будувався, змiцнював свою матерiально-

технiчну базу i пiсля акцiонування в 1994 роцi став закритим акцiонерним 

товариством у якому основна доля акцiй знаходиться в руках трудового колективу. 

На сьогоднi ПАТ "Iллiчiвськзовнiштран" - в  Українi транспортно-експедиторська 

компанiя, що має в розпорядженнi на 30 га власної територiї складськi площi, 

контейнерний термiнал, залiзничнi пiд'їзнi колiї, обмiнний парк контейнерiв, має у 

своєму розпорядженнi сучасну технiку. У груднi 2000 року наказом Державної митної 

служби України № 638 товариство включене в реєстр пiдприємств до яких пiд час 

здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння. 

Територiя ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс" примикає до Iллiчiвського морського 

торговельного порту i до однiєї з найбiльших залiзничних станцiй на Одеському 

транспортному вузлi, що представляє найбiльш вигiднi можливостi у використаннi 

наземного i морського транспорту в переробцi зовнiшньоторговельних вантажiв. ПАТ 

"Iллiчiвськзовнiштранс" - дiйсний член Української транспортно-експедиторської 

асоцiацiї "Укрвнештранс", iндивiдуальний член "ФИАТА" i Асоцiацiї експедиторiв 

Росiї "АЭР", член АСМаП України i Мiжнародної бавовняної асоцiацiї. 

Спецiалiзованi склади, високий рiвень послуг, що вiдмiчається багатьма суб'єктами 

ВЭД комплексне обслуговування при переробцi вантажiв на складах, розвиток сервiсу 

морськими перевiзниками, через Iллiчiвський порт дозволяють сказати, що ПАТ 

"Iллiчiвськзовнiштранс" в змозi впоратися з будь-яким збiльшенням вантажопотоку 

через свої склади на найвищому професiйному рiвнi. У 1994 р. пiдприємство 

перетворено у ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", 100% акцiй якого володiють члени 

товариства, без участi держави. У 2000 роцi наказом Державної митної служби ЗАТ 

"IВТ" включено до реєстру пiдприємств до яких пiд час зовнiшньо економiчної 

дiяльностi застосовується режим сприяння.  

Загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.2011р., прийнято рiшення про змiну 

найменування з Закритого акцiонерного товариства "Iллiчiвськзовнiштранс" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс". 

Злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у звiтному перiодi не вiдбувалось. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 
Управлiння: Наглядова рада, Генеральний директор, юридичний вiддiл, вiддiл 

маркетингу та логiстики. Економiчнi служби: Бухгалтерiя, вiддiл економiки. 

Служби забезпечення: iнформацiйно-обчислювальний центр, загальний вiддiл, 

техвiддiл, дiльниця зв'язку, вiддiл охорони.  

Виробничi пiдроздiли: ЦФВ "Експедиторський центр" - експедиторський центр; ЦФВ 

"Транссервiс" - виробничо - перевантажувальний i складський комплекс; ЦФВ 

"Автотранссервiс" - великовантажнi потяги. 

Дочiрне пiдприємство ПРАТ "IВТ-Авто" код за ЄДРПОУ 30258639, мiсцезнаходження:  

Одеська область м. Iллiчiвськ, вул. Промислова, 5.  

ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" код ЄДРПОУ ВП: 

22907522, місцезнаходження ВП: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького буд. 32, кв. 41. 

Фiлiї у товариства вiдсутнi. 

Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не 

вiдбувались. 

Ролi  та перспектив  розвитку - Ролi та перспективи розвитку пов'язанi з 

розширенням обсягiв робiт, збiльшенням обсягiв виробництва. Поряд з цим слiд 

широко впроваджувати досягнення науково-технiчного прогресу, зокрема новiтнiх 

технологiй i технiки. 

Подальше загострення конкуренцiї на ринку транспортних послуг та зростання ролi 

оперативно-господарського управлiння, як однiєї з форм створення загального 

напрямку в еволюцiї структури управлiння ТЕК. Вiдповiдно до цього актуальним є 

пошук оптимальних структур управлiння, якi б сприяли ефективному функцiонуванню 

логiстичної системи та позитивним результатам роботи ТЕК. 

 

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 

 

 
В звiтному роцi проводилися заходи щодо змiни структури управлiння i приведення 

чисельностi працiвникiв Товариства у вiдповiднiсть з кiлькiстю наданих послуг.  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi 

становить - 109 осiб, у порiвняннi з минулим роком середньооблiкова чисельнiсть 

штатних працiвникiв облiкового складу збільшилась на 8 осіб.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 

- 100 осіб, у порiвняннi з минулим роком середня чисельнiсть позаштатних 

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом збільшилась на 42 особи.  

Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 71 

особа, у порiвняннi з минулим роком кiлькiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 

неповного робочого часу (дня, тижня) збільшилась на 3 особи.  

Фонд оплати працi у звiтному роцi складає 6453 тис.грн., у порiвняннi з попереднiм 

роком фонд оплати працi збiльшився на 1938 тис.грн. Збiльшення витрат на оплату 

працi пов'язане iз збiльшенням розміру заробітної платні робiтникам (зростання 

кiлькостi наданих послуг) та збільшенням кількості робітників.  

Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її 

мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної 

посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. 

Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких 

основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання 

трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та 

формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної 

професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна 

пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу; 

мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої 

продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної 

захищеностi персоналу товариства. 

 

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 

 
Найменування об'єднання -"FIАТА" 

Мiсцезнаходження об'єднання -Schaffhausestrasse 104, P.O. Box 364, CH -8152, 

Glattbrugg, Switzerland 

FIATA професiйна асоцiацiя iндустрiї експедиторiв, яка сприяє захисту iнтересiв 

членiв у всьому свiтi. Товариство бере участь в асоцiацiї як член (за рахунок 

членських внескiв) та не має позицiй в структурi асоцiацiї. 

 

Найменування об'єднання -"АсМАП" 

Мiсцезнаходження об'єднання -03150, м.Київ, вул. Щорса 11 

"АсМАП" асоцiацiя сприяє розвитку перевезень вантажiв i пасажирiв автомобiльним 

транспортом, у тому числi в мiжнародному напрямi, представляє iнтереси своїх 

учасникiв в органах державної влади, державних органiзацiях, захищає права 

учасникiв. Товариство бере участь в асоцiацiї як член (за рахунок членських 

внескiв) та не має позицiй в структурi асоцiацiї. 

 

Найменування об'єднання -"Асоцiацiя експедиторiв Росiї" 

Мiсцезнаходження об'єднання - 121170, м. Москва, Кутузовський проїзд, 4, корпус 1 

"Асоцiацiя експедиторiв Росiї" асоцiацiя сприяє розвитку перевезень вантажiв i 

пасажирiв автомобiльним транспортом, у тому числi в мiжнародному напрямi, 

представляє iнтереси своїх учасникiв в органах державної влади, державних 

органiзацiях, захищає права учасникiв. 

Товариство бере участь в асоцiацiї як член (за рахунок членських внескiв) та не 

має позицiй в структурi асоцiацiї. 

 

Найменування об'єднання - "Лiверпульська бавовна асоцiацiя" 

Мiсцезнаходження об'єднання - England, Cotton Exchange Building, Edmund Street, 

Liverpool, L3 9LH 

Асоцiацiя. Товариство бере участь в асоцiацiї як член (за рахунок членських 

внескiв) та не має позицiй в структурi асоцiацiї. 



 

Найменування об'єднання - "Укрзовнiштранс" 

Мiсцезнаходження об'єднання - 01042, м.Київ, вул. П. Лумумби 4/6, корпус А, офiс 

20ц. Товариство бере участь в асоцiацiї як член (за рахунок членських внескiв) та 

не має позицiй в структурi асоцiацiї. 

 

 

Спільна 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 

 
Емiтент  не здiйснює та не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не 

надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Облiкова полiтика ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" (далi - 

Компанiя). 

Положення "Про облiкову полiтику ПАТ "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" розроблене вiдповiдно 

до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi /бухгалтерського облiку 

(МСФЗ/МСБО).  

У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, 

домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при 

складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Основними принципами складання 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi 

i МСБО 1 є : - принцип безперервностi (фiнансова звiтнiсть складається виходячи з 

припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному 

майбутньому - принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i 

iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються , а не тодi коли отриманi або 

сплаченi грошовi кошти , i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до 

якого вони вiдносяться). Фiнансова звiтнiсть компанiї складається вiдповiдно до 

принципiв фiнансової звiтностi МСБУ: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зi 

ставнiсть. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик компанiя керується 

вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, з врахуванням роз'яснень по їх 

застосуванню, якi випускає рада по МСБО. У випадку вiдсутностi конкретних 

стандартiв i iнтерпретацiй, керiвництво компанiї самостiйно розробляє облiкову 

полiтику i забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам i 

iншим вимогам МСФО. Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк, за 

виключенням випадкiв, коли змiна облiкової полiтики обумовлена змiною стандартiв 

МСБО для iнтерпретацiї або коли змiна призведе до вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi бiльш надiйної i доречної iнформацiї. У випадку опублiкування нового 

стандарту МСБО, змiна облiкових полiтик здiйснюється у вiдповiдностi до його 

перехiдних положень, Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або змiна 

облiкової полiтики має добровiльний характер, то змiни застосовуються 

перспективно. Положення розроблене з метою складання фiнансової звiтностi компанiї 

у вiдповiдностi до МСБО/МСФЗ. Для складання звiтiв у вiдповiдностi до податкового 

законодавства України компанiя використовує данi бухгалтерського облiку. Цим 

положеннм повиннi користуватись всi працiвники, пов'язанi у своїй дiяльностi з 

вирiшеннм питань, якi регламентуються облiковою полiтикою: керiвництво компанiї, 

керiвники структурних пiдроздiлiв, працiвники всiх пiдроздiлiв, якi вiдповiдають 

за надання первинних документiв у бухгалтерiю, працiвники бухгалтерiї, iншi 

працiвники. Ведення бухгалтерського облiку покладається на бухгалтерiю компанiї, 

яку очолює Головний бухгалтер. У своїй роботi Головний бухгалтер i працiвники 

бухгалтерiї керуються положенням i затвердженими посадовими iнструкцiями, якi 

визначають розподiл обов'язкiв i обсяг вiдповiдальностi кожного працiвника. 

Бухгалтерський облiк компанiї ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, якi регламентують ведення 

бухгалтерського облiку в Українi. В компанiї використовується унiфiкованi форми 



первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. При 

оформленнi фiнансово-господарських операцiй, при яких не передбачено унiфiкованi 

форми , застосовуються форми первинних облiкових документiв, якi розробленi 

компанiєю самостiйно. Право на проведення господарських операцiй i пiдпис первиних 

документiв мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми 

органiзацiйно-розпорядчими докуентами. Цi працiвники несуть повну 

вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених 

оперцiй дiючому законодавству. Право на отримання i видачу товарно-матерiальних 

цiнностей (ТМЦ) мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми 

органiзацiйно-розпорядчими документами. Такi працiвники несуть повну 

вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених 

оперцiй дiючому законодавству. Ведення бухгалтерського облiку в компанiї 

здiйснюється згiдно з планом рахункiв, який затверджений наказо Мiнiстерства 

фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р. Порядок органiзацiї i проведення 

iнвентаризацiї майна i зобов'язань компанiї здiйснюється вiдповiдно до наказу. 

Фiнансова звiтнiсть по МСБО складється на основi iнформацiї про активи, 

зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi компанiї за 

даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї статей у вiдповiдностi до вимог 

МСБО. Перша фiнансова звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ складається за 2012р. 

Розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО1. В примiтках розкривається 

iнформацiя про характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi знадобились 

для приведення у вiдповiднiсть згiдно МСФЗ.  Оцiнка вхiдних залишкiв балансу, а 

також сум, якi стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй 

звiтностi згiдно МСФЗ, здiйснюється у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. 

Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям МСФЗ. 

Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi, 

справедливiй або дисконтованiй вартостi. Компанiя використовує вимоги МСФЗ1 про 

ретроспективне застосування всiх стандартiв, якi дiють на дату пiдготування 

фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки немає 

можливостi перерахунку за бiльш раннiй перiод. Для розумiння всiх iснуючих 

корегувань Балансу i Звiту про прибутки i збитки, компанiя надає узгодження статей 

власного капiталу згiдно МСФЗ i правилам П(С)БО на 01.01.2012р., а також 

узгодження прибутку/збитку, якi вiдображались згiдно П(С)БО i згiдно МСФЗ в Звiтi 

про прибутки i збитки за останнiй перiод, коли застосовувались П(С)БО. Активи - 

ресурси, якi контролюються компанiєю, в результатi подiй минулих перiодiв, вiд 

яких компанiя очiкує отримати економiчну вигоду у майбутньому. Зобов'язання - 

поточна заборгованiсть компанiї, яка виникла внаслiдок минулих подiй, i погашення 

якої призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, якi втiлюють у собi економiчнi 

вигоди. Капiтал - це частина в активах компанiї, що залишається пiсля вирахування 

всiх зобов'язань. Дохiд - це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного 

перiоду у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, внаслiдок чого 

збiльшується власний капiтал пiдприємства (за винятком збiльшення капiталу за 

рахунок внескiв власникiв). Витрати - зменшення економiчних вигод протягом 

звiтного перiоду у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi 

призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за 

рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Визнаються у фiнансовiй 

звiтностi елементи, якi вiдповiдають визначенню одного iз елементiв i вiдповiдають 

критерiям визнання. Критерiї визнання: - iснує ймовiрнiсть отримання або вiдтоку 

майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, який вiдповiдає визначенню 

елемента; - об'єкт має вартiсть або оцiнку, яку можливо надiйно визначити. До 

спецiального розпорядження Президента компанiї вважати всi активи, якi є власнiстю 

компанiї, контрольованi i достовiрно оцiненi на пiдставi первинної вартостi, яка 

вказана в первинних документах на момент їх визнання. Вважати активами тi об'єкти, 

якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання 

економiчних вигод у випадку їх реалiзацiї. Об'єкти, якi не визнаються активами, 

затверджуються розпорядженням Президента компанiї. Основною базовою оцiнкою для 

елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати 

iсторичну вартiсть (собiвартiсть). Основнi засоби компанiї облiковуються i 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основнi засоби - це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких 

бiльше одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi 

товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. 

Основнi засоби компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв 

класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують 

використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї 

облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних 

засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в 

себе вартiсть придбання i всi затрати пов?язанi з доставкою i доведенням об'єкта 

до експлуатацiї. Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється 

за фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх 

вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення 



корисностi активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку компанiя 

очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного 

використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли лiквiдацiйну 

вартiть об'єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її неiстотна , 

лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групам 

однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом компанiї. За 

результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх корисного 

використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних 

засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу 

(строку оплати лiзингових платежiв). Нарахування амортизацiї по об'єктам основних 

засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання 

цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, 

наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, 

експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду по мiрi їх 

виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об'єктiв основних 

засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати 

додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi 

розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. На дату звiтностi для 

оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. У випадку наявностi 

факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд 

знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi згiдно МСБО 38 " Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами 

визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути 

iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються компанiєю на протязi 

перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в 

адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об'єкти нематерiальних 

активiв класифiкуються за окремими групами: - права користування природними 

ресурсами; - права користування майном; - права на знаки для товарiв i послуг; - 

права на об'єкти промислової власностi; - авторськi та сумiжнi з ними права; - 

iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю), яка включає вартiсть придбання i затрати, пов'язанi з доведенням 

нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо створеного 

нематерiального активу складається iз всiх затрат на виробництвоi пiдготовку 

активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) 

визнаються в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальнi активи 

збiльшують їх собiвартiсть, якщо: - iснує ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до 

генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його початково 

оцiнений рiвень ефективностi; - якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести 

на вiдповiдний актив. Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для 

пiдтримання первiсної ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного 

строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного 

за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання 

нематерiальних активiв визначається при його облiку з врахуванням морального 

зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або iнших факторiв, 

а також строкiв використання подiбних активiв. На звiтну дату матерiальнi активи 

облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого знецiнення згiдно МСБО 

36 "Зменшення корисностi активiв". Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова 

оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, 

пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визначених в МСБО 17 "Оренда". Всi їншi види оренди класифiкуютьс як операцiйна 

оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами 

компанiї за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна 

заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з 

подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi 

операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно 

вiдповiднодо перiоду оренди . У випадку надання в операцiйну оренду майна 

компанiї, суми орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi 

нарахування за поточний перiод. Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї 

облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. Зменшення корисностi активiв. Компанiя 

вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення 

вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi компанiя може 

визначати ознаки знецiнення активiв: - бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi 

актива протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; - старiння чи пошкодження 

активу; - суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в 

якiй здiйснює дiяльнiсть компанiя, протягом звiтного перiоду або очiкуванi 

найближчим часом; - перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою 

вартiстю; - суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду 



або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на 

дiяльнiсть компанiї. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, компанiя 

визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування 

активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом затрат на 

продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше 

балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про 

фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми 

вiдшкодування. Специфiка дiяльностi компанiї передбачає облiковувати всi 

пiдприємства, як єдину одиницю, що генерує грошовi потоки, тому знецiнення 

окремого активу, у випадку вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в цiлому, у 

звiтностi не вiдображається.  Витрати на позики. Компанiя для складання фiнансової 

звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на позики, згiдно МСБО 23. 

Витрати на позики (проценти i iншi витрати, понесенi в зв'язку з залученням 

позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони виникли, з 

вiдображенням у фiнансовiй звiтностi. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Собiвартiсть придбаних 

запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних 

з їх придбанням. При вiдпуску запасiв в експлуатацiю їх оцiнку здiйснювати за 

методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть. Для фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованстiь класифiкується як поточна i довгострокова. Для вiдображення 

безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись резерв 

сумнiвних боргiв. Грошовi засоби i їх еквiваленти. Грошовими коштами та їх 

еквiвалентами в компанiї вважати грошовi кошти на поточних рахунках, iнших 

рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi докумети i 

їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть компанiї 

складається в нацiональнiй валютi України - гривнi. Курсовi рiзницi вiдображаються 

загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вони виникають. На 

дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi 

облiковуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на 

дату складання звiтностi. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i 

резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання компанiї класифiкуються як 

довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 

мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в 

балансi за первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв 

або послуг. Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської 

заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами 

договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днiв. Компанiя формує 

страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути. Компанiя визнає 

умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 

ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода 

працiвникам. Всi винагороди працiвникам в компанiї облiковуються як поточнi, 

вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi 

компанiя сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального 

страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством України. 

Визнання доходiв i витрат. Доходи компанiї визнаються доходами на основi принципiв 

нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї стенеться збiльшення 

економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд 

визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу 

нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на 

отримання платежу. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з 

вiдповiдним доходом. Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток 

визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 

12 "Податки на прибуток". Витрати з податук на прибуток, якi вiдображаються у 

звiтi про фiнансовi результати, складаються iз суми поточного i вiдстроченого 

податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми 

оподатковуваного доходу (прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового 

законодавства України. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому 

випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу 

дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або можуть бути зарахованi 

проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Власний капiтал. Статутний 

капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Компанiя визнає резервний фонд власного 

капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї. Компанiя нараховує дивiденди 

акцiонерам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому випадку, якщо 

вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченого 

прибутку визначається зборами акцiонерiв. Сегменти. У зв'язку з тим, що компанiя 

займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються. У випадку розширення 

масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв виробництва чи послуг, компанiя 

буде надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ "Операцiйнi сегменти". 

Пов'язанi особи. У вiдповiдностi до ознак пов'язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 

24, пов'язанi особи в компанiї вiдсутнi. Подiї якi виникли пiсля звiтної дати. 



Керiвництво компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i 

перелiк уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть. Прискладаннi 

фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. Форми фiнансової 

звiтностi. Компанiя визначає форми надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 

рекомендацiй МСФЗ 1. Баланс складається методом подiлу активiв i зобов'язань на 

поточнi i довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу 

витрат за функцiональною ознакою. Звiт про змiни у власному капiталi надається в 

розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 

7. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, 

викладених у всiх МСБО. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 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; 

 
Вантажоперевезення автомобiльнi: експедиторське обслуговування усiх видiв вантажiв 

автомобiльним транспортом мiж країнами СНД, Прибалтики, Захiдної, Центральної i 

Схiдної Європи, в будь-який регiон Росiї. Для органiзацiї перевезень 

використовується власний автотранспорт, автотранспорт дочiрнього пiдприємства ПрАТ 

"IВТ-Авто", а також притягнений автотранспорт. Одними їх прiоритетних напрямiв 

перевезень являються перевезення з України в Iталiю, Нiмеччину, Голландiю, 

Австрiю, Казахстан, Росiю, Туреччину. 

Вантажоперевезення морськi: Послуги з органiзацiї вантажоперевезень морським 

транспортом, що включають: перевалку вантажу в порту (стивидорные роботи, 

накопичення i зберiгання вантажу, сюрвейерские послуги i так далi); безпосередньо 

морське перевезення вантажу, у тому числi пошук i фрахтування тоннажу. Перевезення 

залiзно-дорожнiм транспортом. ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс" надає повний комплекс 

послуг з оперативного розрахунку ставок i вiдправки вантажiв по залiзницi усiма 

видами рухливого складу, у тому числi маршрутних, по територiї України, країн СНД, 

Європи i в поромному повiдомленнi (через Варну, Потi), включаючи Закавказзю. 

За основними видами продукцiї та послуг товариство у звiтному рiк не отримано 10 

або бiльше вiдсоткiв доходу, у тому числi обсяги виробництва (у натуральному та 

грошовому виразi). Суму виручки у звiтному перiодi складає 41585 тис.грн. Загальна 

сума експорту послуг у звітному періоді складає 8374 тис.грн., в тому числі: 

Великобританія - 3860 тис.грн. ОАЄ - 4514 тис.грн. Частка експорту послуг складає 

37,5% від загального обсягу послуг. 

Послуги складськi: На складах ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс" є усi необхiднi умови 

для обробки Ваших вантажiв: власнi пiд'їзнi залiзними шляхи здатнi одноразово 

прийняти близько ста вагонiв; критi рампи завдовжки 740 погонних метрiв, що 

дозволяють здiйснювати вивантаження вагонiв в будь-яку погоду;  

контейнерний термiнал мiсткiстю 3 500 TEU з оперативною площею для стафирования i 

расстафирования контейнерiв;  

складськi площi 120 000 м2, в т.ч.: 

     - критi склади 50 000 м2; 

     - вiдкритi склади 70 000 м2;  

митний лiцензiйний склад 15 500 м2;  

склад тимчасового зберiгання. 

Послуги митно-брокерськi: Митне оформлення здiйснюється у рамках єдиної митної 

полiтики України i чинного законодавства України про митну справу на основi 

положень Митного Кодексу України, iнших актiв законодавства України, а також 

нормативних документiв Державного Митного Комiтету України. 



Особливостi транспортування вантажiв пiд митним контролем накладають ряд 

складнощiв при самостiйному оформленнi супровiдної документацiї. Професiонали 

"Iллiчiвськзовнiштранс" роблять усебiчне сприяння в оформленнi супровiдних 

документiв. 

Багаторiчний досвiд роботи в областi митного оформлення i висококвалiфiкований 

персонал пiдприємства дозволяють виконувати повний комплекс послуг з митного 

оформлення вантажiв: оформлення i розмiщення митних вантажiв на складах 

тимчасового зберiгання i митному лiцензiйному складi; брокерське обслуговування 

учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi; виготовлення документiв i їх 

електронних зразкiв, необхiдних для митних процедур; пiдготовка документiв для 

оформлення вантажної митної декларацiї декларування вантажiв; здiйснення iнших 

дiй, необхiдних для митного оформлення i митного контролю, як особа, що має 

повноваження вiдносно декларованого вантажу; забезпечення сплати митних платежiв i 

iнших платежiв передбачених митним законодавством України, вiдносно декларованого 

вантажу; проходження митних формальностей, оформлення i узгодження у 

функцiональних вiддiлах митницi; представлення iнтересiв клiєнтiв в митних 

органах; класифiкацiя товарiв вiдповiдно до ТН ВЭД; розрахунок сум митних 

платежiв; довiдкова iнформацiя по ставках митних зборiв. 

Дiяльнiсть товариства не залежнiсть  вiд сезонних змiн;   

Основними ринками надання послуг є територiя України, країни СНД, Європи i в 

поромному повiдомленнi (через Варну, Потi), включаючи Закавказзю. 

Ризик є об'єктивним елементом пiдприємницької дiяльностi, соцiально-економiчi 

процеси в країнi, пiдсилюють вплив ризикiв. Доступнiсть до фiнансово-кредитних 

ресурсiв, валютний ризик, дорогий капiтал-високi вiдсотки кредитiв, операцiйне, 

боргове забезпечення. На пiдприємствi для мiнiмiзацiї ризикiв здiйснюється: 

диверсифiкацiю дiяльностi; фiнансово-кредитне забезпечення; страхування. 

Розширення ринку збути надаваємих послуг. 

Каналами збуту є територiя України, країни СНД, Європи i в поромному повiдомленнi 

(через Варну, Потi), включаючи Закавказзю. 

Собiвартiсть наданих послуг з кожним роком зростає за рахунок здороження 

енергоносiїв та податкiв. 

Спецiалiзованi склади, високий рiвень послуг, що вiдмiчається багатьма суб'єктами 

ВЭД комплексне обслуговування при переробцi вантажiв на складах, розвиток сервiсу 

морськими перевiзниками, через Iллiчiвський порт дозволяють сказати, що ПАТ 

"Iллiчiвськзовнiштранс" в змозi впоратися з будь-яким збiльшенням вантажопотоку 

через свої склади на найвищому професiйному рiвнi. Кадровий персонал експедиторiв 

високо квалiфiкований, має великий виробничий досвiд накопичений за 40 рокiв своєї 

дiяльностi пiдприємства, забезпечений сучасною оргтехнiкою i має в розпорядженнi 

величезний досвiд роботи. Присутнiй протягом багатьох рокiв на ринку транспортних 

послуг, ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс" освоїв увесь комплекс робiт, пов'язаних з 

перевантаженням вантажiв i робить будь-якi послуги з органiзацiї їх перевалцi. Це 

стосується i органiзацiї мультимодальных перевезень "вiд дверей до дверей". 

В умовах ринкової економiки, не дивлячись на жорстку конкуренцiю на ринку 

експедиторських послуг ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс" зберегло свої позицiї та на 

теперiшнiй час є найбiльшою в Українi тринспортно - експедиторською компанiєю, що 

має можливiсть для обробки широкої номенклатури вантажiв на своїх складах, 

впроваджує новi технологiї.  

У перспективi розвитку є прiоритетним направленням експедицiя, перевалка, 

зберiгання та вiдвантаження товарiв.   

Емiтент не здiйснював оцiнку особливостей стану розвитку галузi, в якiй здiйснює 

свою дiяльнiсть.  

Емiтент не здiйснював оцiнку становища на ринку послуг, що надає.  

Постачальники  за   основними   видами   сировини   та матерiалiв,  що  займають  

бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання вiдсутнi. Основними партнерами 

є: Iллiчiвський морський торгiвельний порт, Залiзничнi дороги (Одеса та 

iллiчiвськ), "Укрзалiзниця" (одна з перших в країнi уклала договiр експедиторської 

дiяльностi та перевезень), Український Державний Центр транспортного сервiсу 

"Лиски", "Iнтертранс", ТОВ "Перша вантажна компанiя" (Україна), "Ремстрим", 

"Imperial Tobacco Group PLC", "Агромат", "Saturn". 

 

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 пiдприємством було: 

Придбано активiв (тис.грн.):  

2016    2015    2014 2013 2012  

587     2877    532     1422    835      

Загалом придбано за п'ять рокiв: 6253 тис.грн. 



Вибуло активiв (тис.грн.): 

2016    2015    2014 2013 2012 

2849    411     2386    1834 1215 

Загалом вибуло за п'ять рокiв: 8695 тис.грн. 

Основних придбань або вiдчуженнь активiв за останнi рокiв пiдприємство не 

здiйснювало. Пiдприємство не планує  будь-якi  значнi iнвестицiї або придбання, 

пов'язанi з  його  господарською дiяльнiстю. 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 

протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація 

 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу емiтента, афiлiйованими особами, а також правочини, укладенi 

протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми / залежними 

пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної 

участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку 

протягом звiтного року не здiйснювались. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 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, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства: Одеська 

обл., м. Чорноморськ (м. Iллiчiвськ), вул. Промислова буд. 7.  

Використання основних засобiв здiйснюється за цiльовим призначенням для здiйснення 

виробничої дiяльностi товариства. Основнi засоби використовуються згiдно технiчних 

паспортiв, транспортнi засоби кожен рiк пiдлягають технiчному огляду. Для 

пiдтримки технiчних характеристик своєчасно проводиться техобслуговування, замiна 

мастил, зношення запчастин та агрегатiв. Базою оцiнки для визначення балансової 

вартостi основних засобiв є первiсна вартiсть. Пiдприємство не має орендованих 

основних засобiв i основних засобiв невиробничого призначення. Обмежень на 

використання майна товариство не виникали. Значні правочини у відношенні основних 

засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за 

рахунок власних коштів.  

Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, споруди, 

передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 

10 років, інші засоби від 4 роки. 

На 31 грудня 2016 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) 

становить:  

- будiвлi та споруди - 34048 тис.грн., знос - 15194 тис.грн.;  

- машини та обладнання - 11159 тис.грн., знос - 7105 тис.грн.;  

- транспортнi засоби - 18508 тис.грн., знос - 13110 тис.грн.;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3370 тис.грн., знос - 2677 тис.грн.;  

Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за 

нормами i методом, передбаченим податковим законодавством.  

Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 38086 тис.грн 

Середнiй ступiнь зносу становить:  

- будiвлi та споруди - 44,6%;  

- машини та обладнання - 63,7%;  

- транспортнi засоби - 70,8%;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 79,4%;  

У звітному 2016 роцi вибули основні засоби за первiсною вартiстю:  

- будiвлi та споруди - 4 тис.грн., 

- машини та обладнання - 254 тис.грн., 

- транспортнi засоби - 2214 тис.грн.,  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 73 тис.грн. 



Протягом року вiдбулися змiни вартостi основних засобiв в зв'язку з оновленням 

виробничого обладнання. Товариство постiйно направляє кошти на оновлення основних 

засобiв.  

Надiйшло у звітному 2016 році основні засоби за первiсною вартiстю: 

- будiвлi та споруди - 114 тис.грн.,   

- машини та обладнення - 120 тис.грн.,  

- транспортнi засоби - 103 тис.грн.,  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 250 тис.грн. 

Нараховано амортизація у 2016 роцi:  

- будiвлi та споруди - 544 тис.грн.,   

- машини та обладнання - 687 тис.грн.,  

- транспортнi засоби - 809 тис.грн.,  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 257 тис.грн. 

Значнi правочини емiтента щодо власних основних засобiв, включаючи об'єкти оренди 

у звiтному перiодi не здiйснювались. Обмежень на використання основних засобiв 

протягом року не виникало. Обладнання використовувались на припустиму потужнiсть. 

Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, 

тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. 

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно 

iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Утримання 

основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. На даний час Товариство 

не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 

основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та 

залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство не проводило 

капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому 

видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв складає нуль гривень нуль копiйок. 

Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення 

основних засобiв, тому методи фiанасування не вживалися, iнформацiя щодо дати 

початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей 

пiсля її завершення вiдсутня. 

 

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

економічних обмежень 

 
Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть Товариства пов'язанi з 

проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в 

соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: непослiдовнiсть втiлення в життя 

економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi 

процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження; полiтична 

нестабiльнiсть, що не дає змоги планувати дiяльнiсть. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 
Факти виплат штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiї за порушення 

законадавства за звiтний рiк вiдсутнi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Дiяльнiсть Товариства не має державної пiдтпримки i здiйснюється на засадах 

самофiнансування в умовах зростаючої конкуренцiї.  

Робочого капiталу для поточних потреб пiдприємства не достатньо. З метою зменшення 

збиткiв були вжитi жорсткi заходи щодо скорочення затратної частини дiяльностi 

Товариства. 

Для вирiшення проблеми пiдвищення фiнансової стiйкостi i лiквiдностi пiдприємства 

та збiльшення наявностi власних коштiв є реальним i можливим перш за все за 

рахунок подальшого збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї, розмiрiв прибутку та 

пiдвищення рiвня прибутковостi. 

Основними шляхами пiдвищення фiнансової стiйкостi (лiквiдностi) пiдприємства за 

оцiнками фахiвцiв емiтента є: 

- пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства; 

- пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв пiдприємства; 

- пiдвищення продуктивностi працi; 

- подальше збiльшення обсягiв реалiзацiї товарiв; 

- зниження матерiальних операцiйних витрат; 

- розширення ринку збуту продукцiї (товарiв); 



- залучення iнвестицiй (кредитiв) та iн. 

 

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

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

 
Укладених та не виконаних договорiв товариство за звiтний перiод не має. 

 

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) 

 
Товариство будє здiйснювати пошук iнвестицiй для фiнансування оновлення та 

розширення спектру надаваємих послуг. Для полiпшення фiнансового стану на 

пiдприємствi планується застосувати: пiдвищення ефективностi використання основних 

фондiв пiдприємства; пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв 

пiдприємства; подальше збiльшення обсягiв реалiзацiї товарiв; зниження 

матерiальних операцiйних витрат; розширення ринку збуту продукцiї; залучення 

iнвестицiй (кредитiв). 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 
У звiтному перiодi товариством не проводились дослiджень та розробки. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 

стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або 

більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок 

року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові 

справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй 

дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної 

дiяльностi - не вiдбувалось. Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв.  

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг за звiтний перiод - 41585 тис.грн. 

(за 2015р. - 22365 тис.грн.; за 2014р. - 20034 тис.грн,). 

Чистий прибуток за звiтний перiод - 104 тис.грн. (за 2015р. - 104 тис.грн.; за 

2014р.- 820 тис.грн.). Власний капiтал за звiтний перiод - 38069 тис.грн. (за 

2015р. - 37760 тис.грн.; за 2014р. - 38419 тис.грн.). 

 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 31034.000 28999.000 0.000 0.000 31034.000 28999.000 

- будівлі та споруди 20137.000 18854.000 0.000 0.000 20137.000 18854.000 

- машини та обладнання 3574.000 4054.000 0.000 0.000 3574.000 4054.000 

- транспортні засоби 6396.000 5398.000 0.000 0.000 6396.000 5398.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 927.000 693.000 0.000 0.000 927.000 693.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 31034.000 28999.000 0.000 0.000 31034.000 28999.000 

 

Пояснення :  Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства: 

Одеська обл., м. Чорноморськ (м. Iллiчiвськ), вул. Промислова буд. 7. Використання 

основних засобiв здiйснюється за цiльовим призначенням для здiйснення виробничої 

дiяльностi товариства. Основнi засоби використовуються згiдно технiчних паспортiв, 

транспортнi засоби кожен рiк пiдлягають технiчному огляду. Для пiдтримки технiчних 

характеристик своєчасно проводиться техобслуговування, замiна мастил, зношення 

запчастин та агрегатiв. Базою оцiнки для визначення балансової вартостi основних 

засобiв є первiсна вартiсть. Пiдприємство не має орендованих основних засобiв i 

основних засобiв невиробничого призначення. Обмежень на використання майна 

товариство не виникали. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному 

періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних 

коштів.  

Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, споруди, 

передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 

10 років, інші засоби від 4 роки. 

На 31 грудня 2016 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) 

становить: - будiвлi та споруди - 34048 тис.грн., знос - 15194 тис.грн.;  

- машини та обладнання - 11159 тис.грн., знос - 7105 тис.грн.;  

- транспортнi засоби - 18508 тис.грн., знос - 13110 тис.грн.;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3370 тис.грн., знос - 2677 тис.грн.;  

Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за 

нормами i методом, передбаченим податковим законодавством.  

Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 38086 тис.грн 

Середнiй ступiнь зносу становить:  

- будiвлi та споруди - 44,6%;  

- машини та обладнання - 63,7%;  

- транспортнi засоби - 70,8%;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 79,4%;  

У звітному 2016 роцi вибули основні засоби за первiсною вартiстю:  

- будiвлi та споруди - 4 тис.грн., 

- машини та обладнання - 254 тис.грн., 

- транспортнi засоби - 2214 тис.грн.,  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 73 тис.грн. 

Протягом року вiдбулися змiни вартостi основних засобiв в зв'язку з оновленням 

виробничого обладнання. Товариство постiйно направляє кошти на оновлення основних 

засобiв.  



Надiйшло у звітному 2016 році основні засоби за первiсною вартiстю: 

- будiвлi та споруди - 114 тис.грн.,   

- машини та обладнення - 120 тис.грн.,  

- транспортнi засоби - 103 тис.грн.,  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 250 тис.грн. 

Нараховано амортизація у 2016 роцi:  

- будiвлi та споруди - 544 тис.грн.,   

- машини та обладнання - 687 тис.грн.,  

- транспортнi засоби - 809 тис.грн.,  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 257 тис.грн. 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 38069 37760 

Статутний капітал (тис.грн.) 4428 4428 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4428 4428 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(38069.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(4428.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 1630.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 14409.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 16039.00 Х Х 

Опис Товариство: не має зобов'язань за цiнними паперами (за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, 

за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними 

паперами). 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності   

(тис. грн.) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 18.03.2016 89000.000 45052.000 197.54949835700 

Опис 

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 18.03.2016р.; 

назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів; 

характер правочинів: 

- правочини за основними видами діяльності Товариства (зберіганню, експідуванню, перевезенню)  в сумі - 

22250 тис.грн.; 

- правочини по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумі 22250 тис.грн.; 

- правочини у яких Товариство може виступати майновим поручителем у сумі - 22250 тис. грн.; 

- правочини, що носять інвестиційний характер у сумі 22250 тис.грн. 

ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочинів, визначеної на дату прийняття 

рішення не повинна перевищувати 89000 тис.грн.;  

гранична сукупність вартості правочинів - 89000 тис.грн.; 

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 45052 тис.грн.; 

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 197,549498; 

загальну кількість голосуючих акцій - 112 926 штук; 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 110 967 штуки; 

кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 110 967 штуки; 

кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. 

 

 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

18.03.2016 16.02.2016 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                    

18.03.2016 21.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 1 0 

3 2016 1 0 

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 - 

 

Який орган здійснював контроль за ходом 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 відсотків      X 

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

 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше - 

 

Які були 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 - 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 4 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 1 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) д/в 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

д/в 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         - - 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

д/в 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      - 

 

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 (запишіть)                                                                           - 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  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? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так 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 та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

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 

Так Ні 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 Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні 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)                                         - 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні 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  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 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 зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         - 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                         - 

 



Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         - 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                           X   

За зверненням виконавчого органу                          X 

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

Інше (запишіть)                                         - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         - 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 

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

Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття:     29.03.2013;  

яким органом управління прийнятий: загальними зборами акцiонерiв вiд 29.03.2013р. 

 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: - 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  

 Правила та принципи Кодексу корпоративного управлiння дотримуються 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110800000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту за КВЕД 52.29 

Середня кількість працівників  240   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 68001 Одеська область Iллiчiвський м. Чорноморськ (м. Iллiчiвськ) 

вул. Промислова буд. 7, т.(04868) 6-15-00 

 

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" грудня 2016 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 31.12.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 22 13 

-- 

первісна вартість 1001 629 325 -- 

накопичена амортизація 1002 607 312 -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 

Основні засоби 1010 31034 28999 -- 

первісна вартість 1011 69043 67085 -- 

знос 1012 38009 38086 -- 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 5731 5731 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 11 11 -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 36798 34754 -- 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 640 5128 

-- 

Виробничі запаси 1101 640 5128 -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1526 7159 

-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 106 123 

-- 

з бюджетом 1135 125 852 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 89 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1182 3172 -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3991 2883 -- 

Готівка 1166 6 4 -- 

Рахунки в банках 1167 3985 2879 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 28 28 -- 

Інші оборотні активи 1190 106 9 -- 

Усього за розділом II 1195 7704 19354 -- 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

-- 

Баланс 1300 44502 54108 -- 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 4428 4428 

-- 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 26867 26867 -- 

Резервний капітал 1415 1214 1214 -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5251 5560 -- 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 37760 38069 -- 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 21 21 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 976 643 -- 

розрахунками з бюджетом 1620 1186 1630 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 24 -- 

розрахунками зі страхування 1625 113 119 -- 

розрахунками з оплати праці 1630 192 379 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 2893 7981 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 228 157 

-- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 1133 5109 -- 

Усього за розділом IІІ 1695 6742 16039 -- 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 44502 54108 -- 

 

 
д/в 

 

 

Генеральний директор ________________ Скарженець Павло Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Меренков Володимир Сергiйович 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 41585 22365 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (33246) (25961) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 8339 -- 

     збиток  2095 (--) (3596) 

Інші операційні доходи  2120 4555 10616 

Адміністративні витрати  2130 (3464) (3571) 

Витрати на збут 2150 (--) (--) 

Інші операційні витрати  2180 (9267) (3312) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 163 137 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (34) (10) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 129 127 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -25 -23 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 104 104 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 104 104 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 6904 3519 

Витрати на оплату праці 2505 6453 4515 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1401 1620 

Амортизація 2515 2303 2235 

Інші операційні витрати 2520 28620 20879 

Разом 2550 45681 32768 

 

 

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 136231 136231 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 136231 136231 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.76340920 0.76340920 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.76340920 0.76340920 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/в 

 

 

Генеральний директор ________________ Скарженець Павло Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Меренков Володимир Сергiйович 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 70810 62016 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2859 986 

Надходження від операційної оренди 3040 1056 1126 

Інші надходження 3095 152 396 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (19298) (10423) 

Праці 3105 (6453) (3633) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1401) (1755) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (6891) (3331) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (--) (248) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (285) (359) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (4956) (2724) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (4836) (6208) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (36559) (39143) 

Інші витрачання 3190 (547) (2572) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1108 -2541 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (3) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -3 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1108 -2544 

Залишок коштів на початок року 3405 3991 4977 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- 1558 

Залишок коштів на кінець року 3415 2883 3991 

 



д/в 

 

 

Генеральний директор ________________ Скарженець Павло Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Меренков Володимир Сергiйович 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

 

Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 4428 -- 26867 1214 5251 -- -- 37760 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 4428 -- 26867 1214 5251 -- -- 37760 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 104 -- -- 104 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- 205 -- -- 205 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 309 -- -- 309 

Залишок на кінець року 4300 4428 -- 26867 1214 5560 -- -- 38069 

 
д/в 

 

 

Генеральний директор ________________ Скарженець Павло Олександрович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Меренков Володимир Сергiйович 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ (в тисячах гривень) 

 

1. ТОВАРИСТВО ТА ЇЇ ОСНОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ  

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" було створено на пiдставi 

перейменування Закритого акцiонерного товариства "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" згiдно 

Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 року, яке у свою 

чергу створено внаслiдок реорганiзацiї вiдкритого акцiонерного товариства 

"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС", створеного на пiдставi рiшення регiонального вiддiлу 

Фонду державного майна України по Одеськiй областi вiд 28.06.1993 р. №11/1 про 

реорганiзацiю державного пiдприємства "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" в вiдкрите 

акцiонерне товариство згiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних 

пiдприємств".      

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" - транспортно - 

експедиторська компанiя, розташована на 30 га територiї, що має в своєму 

розпорядженнi складськi площi, контейнерний термiнал, залiзничнi пiд'їзнi шляхи, 

обмiнний парк контейнерiв, сучасну технiку. Територiя примикає до Iллiчiвського 

морського торговельного порту i до однiєї з найбiльших залiзничних станцiй на 

Одеському транспортному вузлi, що надає найбiльш вигiднi можливостi у використаннi 

наземного i морського транспорту в переробцi зовнiшньоторговельних вантажiв.  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" - дiйсний член Української 

транспортно- експедиторської асоцiацiї "Укрзовнiштранс", iндивiдуальний член 

"ФIАТА" та асоцiацiї експедиторiв Росiї "АЕР", член АСМаП України та Мiжнародної 

бавовняної асоцiацiї. 

 

Товариство  зареєстроване за адресою: Україна, Одеська область, м Iллiчiвськ,   

вулиця Промислова, буд.7, 68000. 

Офiцiйна сторiнка в iнтернетi, на який доступна iнформацiя про Товариство - 

www.ivt.il.od.ua 

Адреса електронної пошти - ao@ivt.od.ua 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. складала 

240 та 156 осiб, вiдповiдно. 

Перелiк засновникiв: 

 

 

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) % Розмiр статутного капiталу 

(тис. грн.) % 

Фiзична особа, Україна 1638 37,0003% 1 792 40,48% 

Фiзична особа, Австрiя 1724 38,9265% 1 692 38,21% 

Фiзичнi особи, якi володiють менше 2% 1066 24,0732% 944 21,31% 

Всього 4 428 100 4 428 100 

 

2. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

2.1.  Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 

дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб 

широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи 

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї 

чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства 

фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 

вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 

01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в 

фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої 

iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 

нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення 



бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не 

протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2.  Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 

валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.3.  Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 

вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає 

коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 

могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно 

до принципiв безперервностi дiяльностi. 

2.4. Рiшення про затвердження  фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керiвником Товариства 31 сiчня 2017 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи 

не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до 

випуску. 

2.5.  Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний 

рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року. 

2. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

 Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї опублiкованiй Радою з 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МФСЗ).  

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за iсторичною 

вартiстю, за виключенням  певних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю. Пiдготовка фiнансової звiтностi з МСФЗ вимагає, щоб 

застосовувались певнi бухгалтерськi оцiнки.  Вона також вимагає, щоб при 

застосуваннi облiкової полiтики керiвництво Товариства застосовувало власний 

розсуд.  

  3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

  3.2.1.  Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової 

звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу 

скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю 

про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не 

слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства 

вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки" та iнших чинних МСФЗ.  

3.2.2.  Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 

3.2.3.  Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 

"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх 

функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну 

дiяльнiсть.  

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 

коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається 

iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. 

Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 

пiдставi облiкових записiв Товариства. 

3.3.  Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання враховуються у звiтi про фiнансовий 

стан Товариства, коли Товариство стає стороною договору щодо вiдповiдного 

фiнансового iнструменту. Товариство облiковує придбання або продаж фiнансових 

активiв або зобов'язань на дату здiйснення розрахункiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 

Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi 

безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового 

зобов'язання. 

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдповiдно 

до наступних категорiй: 

(а) Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку 

або збитку - фiнансовi активи, утримуванi для продажу, та фiнансовi активи, 



заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю з 

вiдображенням прибутку або збитку.  

Iнвестицiї, утримуванi до погашення - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд 

деривативiв, по яких надходять фiксованi або платежi, що визначаються, строк 

погашення яких вiдомий i якi Товариство має намiр i здатна утримувати до 

погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, 

вiдображаються за амортизованою вартiстю.  

Позики та дебiторська заборгованiсть - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд 

деривативiв, з фiксованими або визначеними платежами, що не котируються на 

активному ринку. Спочатку фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою 

вартiстю. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть 

облiковуються за вартiстю, яка амортизується iз використанням методу ефективної 

ставки вiдсотка за вирахуванням можливого резерву знецiнення. Вартiсть, яка 

амортизується розраховується як сума, що залишається пiсля амортизацiї премiї або 

дисконту до справедливої вартостi при первiсному визнаннi по ефективнiй процентнiй 

ставцi. При розрахунку враховуються премiя або дисконт, що можливо мали мiсце при 

придбаннi, включаються витрати на здiйснення угоди, а також витрати, якi є 

невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. Дисконт або премiя, що виникли 

при первiсному визнаннi, зменшують або збiльшують вiдповiдний елемент доходiв, 

витрат або капiталу, залежно вiд факторiв, що слугували причиною їх виникнення. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд 

деривативiв, якi визнанi доступними для продажу або не належать до будь-якої з 

трьох попереднiх категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi 

для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням нереалiзованих 

прибуткiв або збиткiв безпосередньо в капiталi. При вибуттi такої iнвестицiї 

накопиченi прибуток або збитки, ранiше врахованi в капiталi, знаходять своє 

вiдображення у складi фiнансових результатiв. Фiнансовi активи, доступнi для 

продажу, не мають цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких 

не може бути достовiрно оцiнена керiвництвом, вiдображаються за iсторичною 

вартiстю за вирахуванням резерву знецiнення, якщо таке може бути застосовано. 

(б) Знецiнення фiнансових активiв 

Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, на 

кожну звiтну дату оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення. Збитки вiд знецiнення 

визнаються, коли iснують об'єктивнi свiдчення зменшення майбутнiх грошових 

потокiв, якi пiддаються надiйнiй оцiнцi, пов'язаних з даним активiв, як результат 

одної або декiлькох подiй, що виникли пiсля первiсного визнання фiнансового 

активу. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, сума 

знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтованих за ефективною ставкою 

вiдсотка. 

Збитки вiд знецiнення безпосередньо зменшують балансову вартiсть усiх фiнансових 

активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть якої 

знижується за рахунок нарахування резерву сумнiвних боргiв. Якщо торговельна 

дебiторська заборгованiсть визнана безнадiйною, вона списується за рахунок 

вiдповiдного резерву. Подальше отримання вiдшкодування сум, ранiше списаної 

дебiторської заборгованостi, записуються за кредитом рахунка резерву. Змiни в 

балансовiй вартостi нарахованого резерву вiдображаються у складi прибутку чи 

збиткiв. 

За винятком iнструментiв власного капiталу, наявних для продажу, якщо в наступному 

перiодi сума збиткiв вiд знецiнення зменшиться, i це зменшення може бути 

об'єктивно пов'язане з подiєю, що виникли пiсля визнання знецiнення, збитки вiд 

знецiнення, ранiше визнанi, покриваються коригуванням вiдповiдних статей у звiтi 

про прибутки i збитки. В даному випадку, балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй 

на дату покриття збиткiв не може перевищувати їх амортизовану вартiсть, яка була б 

вiдображена, якщо б збитки не були визнанi. 

У вiдношеннi цiнних паперiв на право власностi, що наявнi для продажу, будь-яке 

збiльшення справедливої вартостi пiсля визнання збиткiв вiд знецiнення вiдноситься 

безпосередньо на капiтал. 

(в) Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням 

прибутку або збитку - фiнансовi зобов'язання, утримуванi з метою торгiвлi, i 

фiнансовi зобов'язання, заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку. 

Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю - iншi фiнансовi 

зобов'язання. При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання вiдображаються за 

справедливою вартiстю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних iз 

здiйсненням операцiї. У подальшому позики i кредиторська заборгованiсть 

вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки. 

(г) Списання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 



Фiнансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фiнансового активу або 

частина групи однотипних фiнансових активiв) списується з балансу в таких 

випадках: 

- закiнчився термiн права отримання грошових надходжень вiд активу;  

 

термiн права отримання грошових надходжень вiд активу не минув, однак Товариство 

прийняло рiшення виплатити їх третiй особi без iстотної тимчасової затримки i в 

повному розмiрi за договором передачi, чи Товариство передало свої права на 

отримання грошових надходжень вiд активу i або а) передала бiльшiсть ризикiв i 

вигiд, пов'язаних з активом, або б) передала контроль над активом без передачi або 

збереження бiльшостi ризикiв i вигiд, пов'язаних з активом.  

Фiнансовi зобов'язання списуються при їх погашеннi, скасуваннi або закiнченнi 

термiну права їх вимоги. Коли наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим 

зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво вiдмiнними умовами, або iстотно 

змiнюються умови наявного зобов'язання, така замiна або змiна показуються як 

списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з вiдображенням 

рiзницi вiдповiдних балансових вартостей у звiтi про сукупний дохiд. 

3.3.2.  Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у 

банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi 

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний 

ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових 

коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж 

три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися 

в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям 

визнання активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку 

України (НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках 

(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової 

адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У 

випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi 

ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх 

вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 

 

3.3.3.  Дебiторська заборгованiсть  

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком 

дебiторської заборгованостi, за якою очiкується отримання грошових коштiв або 

фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з 

бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати 

на проведення операцiї.  

3.3.4. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова кредиторська заборгованiсть визнається, коли контрагент виконує договiрнi 

зобов'язання i вимiрюється за амортизованою вартiстю, використовуючи ефективну 

ставку вiдсотка. 

3.3.5. Зобов'язання. Кредити банкiв 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз 

нижченаведених ознак: 

Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям 

визнання зобов'язань.  

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi 

надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових 

зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю 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. 

3.3.6.  Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або 

реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно 



3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.4.1.  Визнання та оцiнка основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з 

метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для 

здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк 

корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких 

бiльше 6000 грн. 

На дату переходу на МСФЗ основнi засоби оцiненi, у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1, 

по доцiльнiй справедливiй вартостi. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi 

моделi собiвартостi. 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка 

накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової 

вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. 

Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого 

прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

3.4.2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на 

щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта 

основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям 

визнання активу. 

3.4.3.  Амортизацiя основних засобiв. 

Амортизацiя розраховується протягом оцiночного строку корисного використання 

активу iз застосуванням прямолiнiйного  методу. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компоненту з балансу 

вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується 

отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або 

витрати вiд списання активу, що виникають в результатi (розрахованi як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються в 

звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. 

3.4.4.  Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших 

юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

3.4.5.  Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть 

активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його 

очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування 

активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в 

прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з 

МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком 

гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися 

попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля 

визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується 

в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного 

використання. 

 

 3.5.  Запаси 

 

Запаси вiдображаються за найменшою з вартостей: собiвартостi або чистої вартостi 

реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi 

нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо оцiненi витрати на 

завершення та попередньо оцiненi витрати на збут. 

Списання запасiв облiковується за методом середньозваженої собiвартостi. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та 

iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування 

та приведення їх у iснуючий стан. 

Товариство видiляє наступнi види товарно-матерiальних запасiв:  

- Товари; 

- Сировина й матерiали;  

- Паливо;  

- Запаснi частини; 

- Iншi матерiали. 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, 

старiння, втрати лiквiдностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо 

такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається 

як збиток у звiтi про сукупний дохiд. 



3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 

Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не 

поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i 

вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою 

або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. 

Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при 

первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та 

винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на 

початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, 

що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо 

вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних 

платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та 

зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен 

перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок 

зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих 

перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на 

орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства 

щодо подiбних активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на 

актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. 

Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про 

операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку 

оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, 

визнаються як витрати. 

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та 

вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на 

прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку 

(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються 

з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та 

являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi 

тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх 

податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових 

рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з 

урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за 

рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 

вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на 

кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що 

буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в 

прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд 

операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання 

бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить 

до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в 

iншому перiодi. 

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  

3.9.1.  Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну 

або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше 

можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, 

котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму 

зобов'язання. 

3.9.2. Виплати працiвникам 

Нарахування заробiтної плати, внескiв в Пенсiйний фонд, оплачуваної щорiчної 

вiдпустки i вiдпустки по хворобi, премiй, проводиться у тому звiтному перiодi, 

коли послуги, що визначають данi види винагороди, були наданi працiвниками 

Товариства, i включаються у витрати на персонал у складi операцiйних витрат. 

3.9.3.  Пенсiйнi зобов'язання 

Згiдно з вимогами законодавства України, Товариство утримує суми пенсiйних внескiв 

iз заробiтної плати працiвникiв та сплачує їх до Пенсiйного фонду України. Крiм 



того, така пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як 

вiдповiдну частку вiд поточної загальної суми виплат своїм працiвникам. Такi 

витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна 

плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi пенсiйнi виплати здiйснюються iз 

Пенсiйного фонду України. Товариство не має жодних пенсiйних зобов'язань щодо 

нарахування пенсiй, окрiм вищенаведених внескiв у державну пенсiйну систему 

України, якi вимагають виплати внескiв, що утримуються iз заробiтної плати 

працiвникiв та розраховуються у виглядi частки вiд поточної загальної суми виплат 

своїм працiвникам. Окрiм того, Товариство не має жодних зобов'язань за виплатами 

пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi потребують 

нарахування. 

3.10.   Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння 

фiнансової звiтностi 

3.10.1.  Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг 

вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i 

визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 

балансу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 

вiдповiднi  доходи. 

3.10.2.  Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не 

капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. 

Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до 

придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина 

собiвартостi цього активу. 

 

3.10.3.  Операцiї з iноземною валютою 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним 

курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.  

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах перераховуються в 

гривню за вiдповiдними  курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, 

якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за 

курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю в iноземнiй  валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення 

справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними 

статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi у якому вони виникають. 

Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 

31 грудня 2016 року  

 31 грудня 2015 року  

 

Гривня/1 долар США  27,19 24,85 

 

 

 

3.10.4.  Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. 

Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття 

ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не 

визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ  

Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва 

застосування попереднiх оцiнок та припущень. Такий пiдхiд впливає на звiтну 

величину активiв i зобов'язань, розкриття iнформацiї про можливi активи та 

зобов'язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну величину доходiв та витрат за 

звiтний перiод. Фактичнi данi можуть вiдхилятися вiд таких оцiнок. Найбiльш 

суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного 

використання основних засобiв, забезпечення майбутнiх витрат, знецiнення активiв 

та дисконтування майбутнiх грошових потокiв. Цi оцiнки перiодично переглядаються, 

i у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi 

прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо. 

5.   РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI 

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за 

справедливою вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про 

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 



Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та 

їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй 

вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за 

справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi 

курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового 

курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття 

бiржового торгового дня 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської 

заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

 Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi 

грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань 

здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 

 

5.2.   Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою 

вартiстю.                                                                                                                                         

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2016 2015 2016 2015 

1 2 3 4 5 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 7159 1526 7159 1526 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2883 3991 2883 3991 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 643 976 643 976 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi. а також 

iнвестицiй, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає 

ринкового котирування цих активiв. 

6.  РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ 

 

6.1. ВИРУЧКА                                                                                           

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Дохiд вiд транспортно-експедиторського обслуговування 11192 8720 

Дохiд вiд вантажно-розвантажувальних робiт 20076 12919 

Iншi доходи вiд реалiзацiї 10317 726 

Всього 41585 22365 

 

6.2. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

Географiчнi сегменти: 

Рiк Найменування Україна Великобританiя ОАЕ Разом 

2015 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 13991 3860 4514 22365 

2016 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 29765 8589 3231 41585 

 

6.3.  СОБIВАРТIСТЬ                                                                     

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Ремонт та технiчне обслуговування 2545 2898 

Заробiтна плата та пов'язаннi з нею витрати 7854 6135 

Амортизацiя виробничого обладнання 2303 2235 

Електроенергiя та комунальнi послуги 2456 2306 

Витрати на оренду 2191 3725 

Паливно-мастильнi матерiали 4176 2359 

Податки та збори 3069 2035 

Iншi 8652 4268 

Всього 33246 25961 

 

6.4.   ЗАГАЛЬНI ТА АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ        

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 1452 1487 

Витрати на вiдрядження та представницькi витрати 122 169 

Послуги стороннiх органiзацiй 1099 934 

Амортизацiя основних засобiв 123 117 

Витрати на податки, крiм податку на прибуток 484 364 

Матерiали 4 321 

Iншi витрати 180 179 

Всього 3464 3571 

 

6.5.   IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ                                                                      

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 



Дохiд вiд надання нежитлових виробничих примiщень в оренду 1409 7508 

Реалiзацiя ТМЦ 1342 78 

Дохiд вiд реалiзацiї валюти 396 2971 

Iншi 1408 59 

Всього 4555 10616 

 

6.6.  IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ                                                                         

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Списання ПДВ - 102 

Матерiальна допомога працiвникам 100 113 

Благодiйнiсть - 125 

Собiвартiсть реалiзованих ТМЦ 299 75 

Вiд операцiйних курсових рiзниць 415 2596 

Штрафи, пенi, неустойки 218 - 

Iншi витрати 8235 301 

Всього 9267 3312 

 

6.7.  IНШI ВИТРАТИ       

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Витрати з лiквiдацiї ОС 34 10 

Всього 34 10 

 

6.8.   ВИТРАТИ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ                                                               

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Витрати на заробiтну плату 6453 4515 

Внески на соцiальнi заходи 1401 1620 

Всього 7854 6135 

 

6.9. НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК  

В 2016 роцi Товариством вiдображенi наступнi змiни стосовно нерозподiленого 

прибутку: 

 

Найменування 31 грудня 2015 року 

Нерозподiлений прибуток  (збиток) станом на 31.12.2015 року 5251 

Iншi змiни в капiталi 205 

Чистий  прибуток (збиток)  за 2016 рiк 104 

Нерозподiлений прибуток  (збиток) станом на 31.12.2016 року  5560 

 

6.10. ПРИБУТОК НА АКЦIЮ 

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Чистий прибуток за перiод 104000 104000 

Середньозважена кiлькiсть акцiй  136231 136231 

Чистий прибуток (збиток) на одну акцiю 0,7634 0,7634 

 

6.11.   ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ                                                                            

 Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iнструменти, прилади та iншi основнi засоби Нематерiальнi активи Разом 

  Первiсна вартiсть: 

На 31 грудня 2015 року 34797 9616 20619 4011 629 69672 

Надходження 114 120 103 250 - 587 

Переоцiнка - - - - - - 

Корегування -859 1677 - -818 - 0 

Вибуття 4 254 2214 73 304 2849 

На 31 грудня 2016 року 34048 11159 18508 3370 325 67410 

  Накопичена амортизацiя: 

На 31 грудня 2015 року 14660 6042 14223 3084 607 38616 

Нарахування амортизацiї 544 687 809 257 7 2304 

Переоцiнка - - - - - - 

Корегування -7 595 3 -591 - 0 

Вибуття 3 219 1925 73 302 2522 

На 31 грудня 2016 року 15194 7105 13110 2677 312 38398 

  Залишкова вартiсть: 

На 31 грудня 2015 року 20137 3574 6396 927 22 31056 

На 31 грудня 2016 року 18854 4054 5398 693 13 29012 

 

Послiдовно аналiзуючи зазначенi згiдно МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" ознаки 

можливої наявностi знецiнення, необхiдно зазначити наступне: активи Товариства 

експлуатуються, знаходяться в доброму станi, обладнання своєчасно обслуговується. 

Таким чином, немає  пiдстав вважати, що вартiсть комплексу активiв знизилась 

бiльше, нiж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатацiї.   

 



6.12.  IНВЕСТИЦIЇ 

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд 

 тис. грн. % тис. грн. % 

ПРАТ "IЗТ-АВТО" 5 282 81,20 % 5 282 81,20 % 

ТОВ "Гефест" 57 50,0 % 57 50,0 % 

СП "Транспресс" 349 100,0 % 349 100,0 % 

ТОВ "Чорномор'я" 43 99,0 % 43 99,0 % 

АТ "ФТ-3" 3 1,7 % 3 1,7 % 

ЗАТ "Уекфiлд" 8 5,0 % 8 5,0 % 

Всього 5 742 - 5 742 - 

 

6.13.  ЗАПАСИ                                                                                                            

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Сировина та матерiали 150 3609 

Паливо 157 304 

Тара i тарнi матерiали 2 2 

Запаснi частини 331 1212 

Iншi - 1 

Всього 640 5128 

 

6.14. ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Торгова дебiторська заборгованiсть 1562 7195 

Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (  36 ) (36) 

Аванси виданi 106 123 

Розрахунки з бюджетом 125 852 

Iнша дебiторська заборгованiсть 1316 3209 

Всього 3073 11343 

 

6.15. ГРОШОВI ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ                                                 

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Грошовi кошти на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi 3985 2879 

Грошовi кошти в касi 6 4 

Всього 3991 2883 

 

6.16.  СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

Станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2016 року зареєстрований та 

сплачений капiтал складав 4428 тис. грн., який  подiлений на 136 231 простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 32,5 грн. кожна. Неоплаченої частини статутного 

капiталу немає.  

6.17. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ                                                                                

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Додатковий капiтал 26 867 26 867 

Всього 26 867 26 867 

 

6.18.  ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ   

                Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Торгова кредиторська заборгованiсть 976 643 

Аванси одержанi 2893 7981 

Розрахунки зi страхування 113 119 

Розрахунки з бюджетом 1186 1630 

Розрахунки  з оплати працi 192 379 

Розрахунки з учасниками 228 157 

Iнша кредиторська заборгованiсть 1154 5130 

Всього 6742 16039 

 

7. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ 

7. 1. Умовнi зобов'язання. 

7.1.1. Судовi позови 

 

У ходi своєї звичайної господарської дiяльностi Товариство за рiк що минув не 

брало участi у судових розглядах та до нього  не висувались  претензiї. Станом на 

звiтнi дати Товариство не виступало стороною в жодному судовому процесi.   

7.1.2.  Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi 

дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася 

в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно 

тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть 

сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi 

Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, 



штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових 

iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 

угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова 

звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть 

переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 

 7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат 

економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, 

що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi 

звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, 

якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської 

заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi 

наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд 

фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та 

iнформацiї. 

 

7.1.4. Пенсiйнi та iншi зобов'язання, пов'язанi з виплатою заробiтної плати 

спiвробiтникам 

Спiвробiтники Товариства отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, 

державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та 

законами України. Товариство зобов'язане вiдраховувати визначений вiдсоток 

заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов' язанням 

Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного 

вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 

2016 року Товариство не мало зобов'язань за додатковими пенсiйними виплатами, 

медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю 

перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками. 

7.2. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ`ЯЗАНИХ ОСIБ 

Для цiлей даної фiнансової звiтностi, сторона вважається пов'язаної, якщо одна 

компанiя здатна контролювати iншу або має значний вплив на неї при прийняттi 

фiнансових чи операцiйних рiшень, що визначено МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних сторiн". При визначеннi, чи є компанiя пов'язаною стороною з Компанiєю, 

основна увага придiляється сутностi вiдносин, а не їх юридичнiй формi. Пов'язанi 

сторони включають учасникiв, основний управлiнський персонал i його близьких 

родичiв, а також компанiї, якi знаходяться пiд контролем або значним впливом з 

боку учасникiв. 

 Пов'язанi сторони:   Характер вiдносин: 

 ТОВ "IЗТ-Авто"   Дочiрня компанiя       

 ТОВ "Чорномор'я"   Дочiрня компанiя       

 ТОВ "Гефест"   Дочiрня компанiя       

         

Протягом звiтного року Товариство проводило операцiї з пов'язаними сторонами, а 

саме засновниками, стосовно оренди примiщень.  

      Товариство розкриває наступну iнформацiю по операцiям з пов'язаними 

сторонами:                                                                                                                                  

Змiст операцiї Операцiї з пов'язаними сторонами Залишок на кiнець року (-) 

дебетове сальдо,(+) кредитове 

 

ТОВ "IЗТ-Авто"  583 -5 

ТОВ "Чорномор'я"               69 -19 

ТОВ "Гефест"             160 -25 

 

7.3.  ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке 

здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та 

засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного 

планування, керiвництво Товариство також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як 

змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Основнi ризики, властивi дiяльностi 

Товариства, включають ризик лiквiдностi та ринковий ризик. Керiвництво Товариства 

розглядає i затверджує принципи управлiння кожним iз зазначених ризикiв. 

а) Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання 

рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та 

власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При 

цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. 

б) Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв 

за фiнансовими iнструментами буде коливатися, внаслiдок змiни  ринкових цiн. 



Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик, ризик змiни 

вiдсоткової ставки, iнший цiновий ризик.  

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 

коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Твариство контролює валютний 

ризик шляхом управлiння валютною позицiєю. 

Ризик процентної ставки 

Ризик змiни процентної ставки виникає внаслiдок можливостi того, що змiни в 

процентних ставках негативно вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу 

вартiсть фiнансових iнструментiв. 

в) Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої 

зобов'язання з виплат при настаннi строку їх погашення у звичайних або 

непередбачених умовах. 

З метою управлiння та мiнiмiзацiї даного ризику, Товариство веде облiк i аналiз 

вимог i зобов'язань у розрiзi контрактних термiнiв погашення, якi представленi в 

таблицi нижче. 

Договiрнi термiни погашення по фiнансовим активам та зобов'язанням станом на 31 

грудня 2016 року представленi наступним чином: 

 До 3 мiсяцiв Вiд 6 до 12 мiсяцiв Вiд року Разом 

   Фiнансовi активи 

Торговельна    дебiторська заборгованiсть 7159 - - 7159 

  Фiнансовi зобов`язання 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 643 - - 643 

Нетто позицiя 6516 - - 6516 

 

г) Кредитний ризик 

Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний 

ризик, представленi, в основному, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, а 

також грошовими коштами та їх еквiвалентами. Грошовi кошти розмiщуються в 

фiнансових установах, якi на перiод розмiщення вважаються достатньо надiйними. 

Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за 

схильнiстю до кредитного ризику. 

7.4.   ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 

Пiсля звiтного перiоду суттєвих подiй не вiдбувалось. 

 

Генеральний директор               Скарженець П.О. 

Головний бухгалтер                 Меренков В.С. 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
36921215 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

№ 4347 

25.03.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів 

- 

- 

- 

д/н 

- 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 

 
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)  

щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" 

станом на 31.12.2016 року 

 

Адресат:  

Власникам цінних паперів, керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", для подання до НКЦПФР. 

 

Вступний параграф: 

Основні відомості про емітента: 

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" 

Код за ЄДРПОУ 01860124 

Місцезнаходження 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ, вулиця Промислова, 

будинок 7 

Дата державної реєстрації 07.09.1993р. 

 

Опис аудиторської перевірки: 

Аудиторська  перевірка проведена  у відповідності з вимогами та положеннями Закону 

України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у 

відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в 

якості Національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 року  № 320/1 

(надалі - МСА), в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності",  МСА № 705 "Модифікації думки у звіті 

незалежного аудитора",  № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань 

у звіті незалежного аудитора".  

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що 

відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі 

виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречність та 

достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які  

необхідні аудитору для обґрунтування аудиторської думки. 

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час 

перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення 

аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 

фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування 

доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а 

також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо 

організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду 

перевірки. 

Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 

цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються 

складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, 



прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального 

подання фінансової звітності. 

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки 

стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з 

вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних 

стандартів фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi 

даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного 

року вiдповiдно до МСФЗ. 

 

Опис перевіреної фінансової звітності 

Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності за МСФЗ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", яка складає повний комплект 

фінансової звітності та включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за 2016 рік; 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк; 

- Звiт про власний капітал за 2016 рiк; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, стислий виклад  

           облікової політики та інша пояснювальна інформація.  

 

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне 

представлення фінансових звітів 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 

такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, а саме: 

Генеральний директор -Скарженець П.О. 

Головний бухгалтер - Меренков В.С. 

 

Відповідальність аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 

основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав 

вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного 

подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав 

також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової 

звiтностi. 

Аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для 

формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

          Оскільки Товариством не отримані на 100% акти звірок з його 

контрагентами, неможливо в повній мірі підтвердити дебіторську заборгованість. 

Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є 

всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, 

описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і 

відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, в цілому не 

спотворюють фінансовий стан Товариства. 

 

            Умовно - позитивна думка  

           На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 

параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність 

подає достовірно в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", станом на 31 грудня 2016 року та його 

фінансові результати  і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 

дату, відповідно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Інша допоміжна інформація 

 



Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного 

законодавства 

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із 

суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 

розрахунку.  

Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно 

Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 

визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з 

метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 

Цивільного кодексу України. 

Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного 

періоду складає 38 069 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 4 428 тис. 

грн., таким чином розрахункова вартість чистих активів більше статутного капіталу, 

що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. 

 

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 

та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 

Комісії разом с фінансовою звітністю 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 

та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 

"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 

перевірену аудитором фінансову звітність". 

В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторських 

доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з 

інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР 

разом з фінансовою звітністю. 

 

Значні правочини 

Товариство у 2016 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні 

товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 

активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними 

останньої річної фінансової звітності Товариство на початок звітного року вартість 

активів  складає 44 502 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає 

аудиторським процедурам складає    4 450 тис. грн.  

 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього 

аудиту вимогам законодавства 

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту  повинен 

відповідати  Закону України "Про акціонерні товариства". 

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється 

відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів. 

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи 

корпоративного управління: 

Загальні збори акціонерів - вищий орган, 

Наглядова рада - наглядовий орган, 

Правління - виконавчий орган, 

Ревізійна комісія - контролюючий орган. 

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи 

і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями. 

          Під час здійснення аудиту не отримано свідоцтв того, що в Товаристві  

був створений комітет з питань аудиту чи запроваджено посаду внутрішнього аудитора 

згідно ст. 56 Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство проводить 

щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення 

зовнішнього аудитора приймалось рішення на загальних зборах Товариства. 

 

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", 

аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка 

використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до 

управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на 

думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 

Аудитором  виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням 

деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх 



чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та 

корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, 

цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових 

результатів. 

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 

фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які 

одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України 

 № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 

25.03.2010 р. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0412 видане згідно Рішення 

Аудиторської палати України № 281/4 від 31.10.2013 р. 

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2 

Телефон (факс) юридичної особи (0482)784-76-14, 0936835773 

 

Дата і номер договору на проведення аудиту 

Договір № 4-А/2017 від 31.01.2017 р. 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 

Аудит проводився з 31 січня 2017 р. по 28 лютого 2017 р. 

 

Виконавець - Аудитор сертифікат № 007044, рішення Аудиторської  палати України  

№ 269 від 29 квітня 2013 р.  Т.С. Козак 

Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" сертифікат № 007040, рішення Аудиторської  палати України  

№ 269 від 29 квітня 2013 р.  А.П. Дворнікова 

 

28.02.2017 року 

м. Одеса, Україна 

 

 


