
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний 
директор 

     
Скарженець Павло 

Олександрович 

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

 
16.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

01860124 

4. Місцезнаходження 
емітента 

68001 Одеська область , м. Чорноморськ 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.il.od.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

16.04.2018 

 (дата)

2. Річна інформація 
опублікована у 

№ 75 ВIДОМОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ 
З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

  
19.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.ivt.od.ua 

в мережі 
Інтернет 

19.04.2018 

  (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) 

  

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   

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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

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

  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

34. Примітки У рiчнiй звiтностi емiтента не заповнено наступнi роздiли так як:  
- 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; 
- 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, у звiтному перiодi, не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв; 
- емiтент, у звiтному перiодi, не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких 
є заiнтересованiсть; 
- емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв тому рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя 
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом 
забезпечення окремо) не надає. 
 
- 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 
 ПРИВАТНЕ 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) 226 

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

52.29  ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ 

 49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 21015307 
4) місцезнаходження 68001, м. Чорономськ, 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3". Права, що 
належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це 
права емiтента, частка, що складає 1,7% у статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3", включають правомочностi на участь 
емiтента в управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3", отримання певної 
частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3" 
вiдповiдно до закону. 
 

 
 
1) найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН 

СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД." 
2) організаційно-правова 
форма 

Приватне акцiонерне товариство 

3) код за ЄДРПОУ 31210625 
4) місцезнаходження 68001, м. Чорономськ, вул.Промислова 7 
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 ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД.". 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 
особою - це права емiтента, частка, що складає 44% у статутному капiталi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УЕЙКФIЛД 
IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД.", включають правомочностi на 
участь емiтента в управлiннi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД.", 
отримання певної частки прибутку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД." 
та активiв у разi лiквiдацiї ПРАТ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) 
ЛТД."вiдповiдно до закону. Дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД." 
припинено 02.10.2014р.  
Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд складає 8 тис.грн., що 
складає 5% вiд статутного капiталу. 
 

 
 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕФЕСТ" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 24771794 
4) місцезнаходження 68001, м. Чорономськ, вул.Промислова 7 
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 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕФЕСТ". 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 
особою - це права емiтента, частка, що складає 50% у статутному капiталi 



ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕФЕСТ", 
включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕФЕСТ", отримання певної 
частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ГЕФЕСТ" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕФЕСТ" вiдповiдно до закону. 
Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд 57 тис.грн., що 
складає 50% вiд статутного капiталу. 
 

 
 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА 

"ЧОРНОМОР'Я" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 30439322 
4) місцезнаходження 68000, м. Чорономськ, вул.Промислова 7 
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 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА 
"ЧОРНОМОР'Я". 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 
особою - це права емiтента, частка, що складає 98% у статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА 
"ЧОРНОМОР'Я", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА 
"ЧОРНОМОР'Я", отримання певної частки прибутку ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "ЧОРНОМОР'Я" та активiв 
у разi лiквiдацiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСПРЕС" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 14278124 
4) місцезнаходження 68001, м Чорономськ, вул.Промислова 5 А 
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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ТРАНСПРЕС". 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 
особою - це права емiтента, частка, що складає 100% у статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСПРЕС", 
включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСПРЕС", отримання певної 
частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ТРАНСПРЕС" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСПРЕС" вiдповiдно до закону. 
 

 
 
1) найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IЗТ-АВТО". 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною 



особою - це права емiтента, частка, що складає 81,2613% у статутному 
капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IЗТ-АВТО", 
включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IЗТ-АВТО", отримання певної частки 
прибутку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IЗТ-АВТО" та 
активiв у разi лiквiдацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"IЗТ-АВТО" вiдповiдно до закону. 
Внесок у корпоративнi права в т.ч. нарахований дохiд 5282 тис.грн., що 
складає 81,2% вiд статутного капiталу. 
 

 
 
 



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. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1978 
5. Освіта** вища, Одеський державний економічний університет 
6. Стаж роботи (років)** 17 
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 

25.04.2017 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.  
Повноваження та обов'язки Генерального директора:  
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.  
Наглядовою радою ПРАТ "IЗТ" від 25.04.2017 року прийнято рішення: 
Продовжити термін контракту на 3 роки з Генеральним директором Приватного акціонерного товариства 
"Іллічівськзовніштранс" Скарженцем Павлом Олександровичем. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж роботи (рокiв) - 17. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член правління - фінансовий 
директор, Генеральний директор ПРАТ "IЗТ".  
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
1. Посада Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Меренков Володимир Сергiйович 



особи або повне найменування 
юридичної особи 
3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1980 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 16 
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 
призначено посадову особу не визначено (прийняття рiшення керiвником про звiльнення або заяви 
головного бухгалтера про звiльнення з посади за власним бажанням). 
Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має повноваження та обов'язки:  
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. 
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: заступник голового 
бухгалтера, головний бухгалтер ПРАТ "IЗТ".  
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
 
1. Посада Голова Наглядової ради, акціонер 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Паппу Олександр Борисович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1951 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 39 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", радник генерального  
директора 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.04.2017 строком на 3 роки 

9. Опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 
захист прав акцiонерiв Товариства.  
Повноваження та обов'язки Наглядової ради:  
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. 
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" від 15.04.2017р., прийнято рішення:  
У зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради: 
- припинити повноваження заступника Голови (член) Наглядової ради Дербакова Валерiя Олександровича. 
- припинити повноваження члена Наглядової ради Буфетова Олександра Iвановича. 
- припинити повноваження члена Наглядової ради Трубiна Юрiя Олександровича. 
- обрати на посаду члена Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича, строком на 3 роки.  
На засiданнi Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", вiд 15.04.2017р. прийнято рiшення призначити Головою Наглядової ради 
Паппу Олександра Борисовича.  
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж роботи (рокiв) - 39. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: радник Генерального 
директора, член Наглядової ради ПРАТ «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 

Янд Салман 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1961 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 33 
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 

15.04.2017 строком на 3 роки 

9. Опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 
захист прав акцiонерiв Товариства.  
Повноваження та обов'язки Наглядової ради:  
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. 
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" від 15.04.2017р., прийнято рішення:  
- припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Яндiєва Салмана Османовича. 
- обрати на посаду члена Наглядової ради Янд Салмана, строком на 3 роки.  
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж роботи (рокiв) - 33. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, голова 
Наглядової ради, заступник генерального директора з зовнiшнiх зв'язкiв ПРАТ "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. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1960 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 33 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", заступник генерального 
директора 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.04.2017 строком на 3 роки 

9. Опис    НАГЛАДОВА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та 
захист прав акцiонерiв Товариства.  
Повноваження та обов'язки Наглядової ради:  
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. 
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" від 15.04.2017р., 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) - 33. 
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 
ПРАТ "IЗТ".  
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
 
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бобров Володимир Леонiдович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1977 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 19 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", провідний економіст 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.04.2017 строком на 3 роки 

9. Опис    РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства. 
Повноваження 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.  
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" від 15.04.2017р., прийнято рішення:  
- достроково припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонідовича. 
- обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонiдовича, строком на 3 роки.  
На засіданні Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", від 15.04.2017р. прийнято рішення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї 
Боброва Володимира Леонiдовича. 
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 ПРАТ "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 

Порохня Валентина Вікторівна 



юридичної особи 
3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1972 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 34 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" начальник відділу кадрів. 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.04.2017 строком на 3 роки 

9. Опис    РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства. 
Повноваження 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.  
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" від 15.04.2017р., прийнято рішення:  
- достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кострицької Світлани Василівни. 
- обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Порохня Валентину Вікторівну, строком на 3 роки.  
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж роботи (рокiв) - 34. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник відділу кадрів, член 
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "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 

Волощук Ольга Петрівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1972 
5. Освіта** вища 
6. Стаж роботи (років)** 22 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

провiдний економiст ПАТ "Iллiчiвськзовнiштранс" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.04.2017 строком на 3 роки 

9. Опис    РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, яка контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства. 
Повноваження 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.  
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" від 15.04.2017р., прийнято рішення:  
- достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Панченко Янни Сергіївни. 
- обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Волощук Ольгу Петрівну, строком на 3 роки.  
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж роботи (рокiв) - 22. 



Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст, член 
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "IЗТ".  
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Ідентифікаційний код 
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 

 815 0.5982485631 815 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Меренков Володимир 
Сергiйович 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради, акціонер 

Паппу Олександр 
Борисович 

 52 0.03817046047 52 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, акціонер 

Янд Салман  57770 42.40591348518 57770 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, акціонер 

Сiнiка Володимир 
Анатолiйович 

 34 0.02495760877 34 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Бобров Володимир 
Леонiдович 

 9 0.00660642585 9 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Порохня Валентина 
Вікторівна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Волощук Ольга Петрівна  1 0.00073404732 1 0 0 0 

Усього 58681 43.07463059069 58681 0 0 0 

 



VI.	Інформація	про	власників	пакетів,	яким	належить	10	і	більше	відсотків	акцій	емітента	(для	акціонерних	
товариств,	крім	публічних)	

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

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

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Сеплярський Андрiй 53748 39.45357517746 53748 0 

Янд Салман 57770 42.40591348518 57770 0 

Усього 111518 81.859488662639 111518 0 

	



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 15.04.2017 

Кворум зборів 99.246 
Опис Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. 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 
скликались та не проводились. 
Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 
4. Звiт Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк. 
5. Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 
6. Звiт та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 
8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками за 2016 рiк. 
9. Змiна типу та найменування Товариства. 
10. Внесення змiн до Статуту Товариства. 
11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства. 
12. Про припинення повноважень членiв дiючої Наглядової ради Товариства. 
13. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 
14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
15. 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. 
16. Про припинення повноважень членiв дiючої Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
17. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
18. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 
19. 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 розглянутi та прийнято рiшення (згiдно проектiв рiшень) бiльшiстю голосiв 
"за", якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй, окрiм 14 та 17 
питання кандидатури обранi шляхом кумулятивного голосування. 
 
 

 
 
 



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. 

 



 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 28999.000 35062.000 0.000 0.000 28999.000 35062.000 

- будівлі та споруди 18854.000 18299.000 0.000 0.000 18854.000 18299.000 

- машини та обладнання 4054.000 6793.000 0.000 0.000 4054.000 6793.000 

- транспортні засоби 5398.000 8599.000 0.000 0.000 5398.000 8599.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 693.000 1371.000 0.000 0.000 693.000 1371.000 

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 28999.000 35062.000 0.000 0.000 28999.000 35062.000 

 
Пояснення :  Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства: 
Одеська обл., м. Чорноморськ 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 2017 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) 
становить: 
- будiвлi та споруди - 34048 тис.грн., знос - 15749 тис.грн.;  
- машини та обладнання - 13940 тис.грн., знос - 7147 тис.грн.;  
- транспортнi засоби - 20447 тис.грн., знос - 11848 тис.грн.;  
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2456 тис.грн., знос - 1557 тис.грн.; 
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 21 тис.грн.; 
- iнші основні засоби - 1079 тис.грн., знос - 616 тис.грн.; 
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 882 тис.грн., знос - 882 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 - 37820 тис.грн 
Середнiй ступiнь зносу становить:  
- будiвлi та споруди - 46,3%;  
- машини та обладнання - 51,3%;  
- транспортнi засоби - 57,9%;  
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 63,4%;  
- багаторічні насадження - 70%; 
- iнші основні засоби - 57,1%; 
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%. 
Протягом протягом звітного року вiдбулися змiни вартостi основних засобів: 



Вибуттям (списанням як повністю зношене) основні засоби за первісною вартістю:  
- машини та обладнання - 1260 тис.грн.; 
- транспортнi засоби - 3303 тис.грн.;  
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 53 тис.грн.; 
- iнші основні засоби - 1 тис.грн.; 
- бібліотечний фонд - 35 тис.грн. 
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 39 тис.грн. 
Надходженням  (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:  
- машини та обладнення - 4038 тис.грн.;  
- транспортнi засоби - 5242 тис.грн.,  
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 614 тис.грн. 
- iнші основні засоби - 304 тис.грн.; 
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 283 тис.грн. 
Нараховано амортизація у звітному році:  
- будiвлi та споруди - 555 тис.грн.,   
- машини та обладнання - 836 тис.грн.,  
- транспортнi засоби - 1201 тис.грн.,  
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 182 тис.грн. 
- багаторічні насадження - 1 тис.грн.; 
- iнші основні засоби - 57 тис.грн.; 
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 283 тис.грн. 
Товариство постiйно направляє кошти на оновлення виробничого обладнання та 
основних засобiв. 
 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 38252 38069 

Статутний капітал (тис.грн.) 4428 4428 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4428 4428 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(38252.000 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 та забезпечення 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 783.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 15126.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 15909.00 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 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що прийняв 
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) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 
на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 15.04.2017 
загальні збори 

акціонерів 
89000.000 54108.000 164.48584300000 

надання попередньої 
згоди на вчинення 

Товариством значних 
правочинів, якi можуть 
вчинятись Товариством 

протягом не бiльш як 
одного року з дати 
прийняття такого 

рiшення, в тому числi 
правочини, пов'язанi з 

укладенням правочинів 
за основними видами 
діяльності Товариства 

(зберіганню, 
експедирування, 

перевезенню) в сумі - 
22250 тис.грн.; 
правочинів по 
кредитуванню 

Товариства з наданням 
застави у сумі 22250 

тис.грн.; правочинів у 
яких Товариство може 
виступати майновим 

18.04.2017 www.ivt.od.ua 



поручителем у сумі - 
22250 тис. грн.; 

правочинів, що носять 
інвестиційний характер у 

сумі 22250 тис.грн. 

Опис 

Загальна кількість голосуючих акцій - 112926 штук.  
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 112075 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 112075 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначені. 
 
 

 



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 
15.04.2017 14.02.2017 Відомості про проведення загальних зборів                                   

14.04.2017 18.04.2017 
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій                                                         

15.04.2017 18.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                       

15.04.2017 18.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                       
24.04.2017 25.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства                            
25.04.2017 26.04.2017 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 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 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 станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

д/в 

Інше (зазначити) д/в 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
д/в 

 



Органи управління 
 

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

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

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 

0 

 
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 
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  6 
 
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 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
комітети відсутні 
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)                       

Ні Так 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) Так 
 
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) 2018 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110800000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 
ТРАНСПОРТУ 

за КВЕД 52.29 

Середня кількість працівників  226   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 68001 Одеська область м. Чорноморськ 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 2017 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 13 39 

первісна вартість 1001 325 367 
накопичена амортизація 1002 312 328 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 28999 35062 
первісна вартість 1011 67085 72882 
знос 1012 38086 37820 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 5731 449 

інші фінансові інвестиції 1035 11 11 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 34754 35561 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 5128 1037 

Виробничі запаси 1101 5128 1037 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 7159 5395 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 123 341 

з бюджетом 1135 852 390 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 181 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3172 5178 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- 5282 
Гроші та їх еквіваленти 1165 2883 949 
Готівка 1166 4 4 
Рахунки в банках 1167 2879 945 
Витрати майбутніх періодів 1170 28 -- 
Інші оборотні активи 1190 9 28 
Усього за розділом II 1195 19354 18600 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 54108 54161 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
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 5560 5743 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 38069 38252 
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 -- 

товари, роботи, послуги 1615 643 6319 
розрахунками з бюджетом 1620 1630 783 
у тому числі з податку на прибуток 1621 24 -- 
розрахунками зі страхування 1625 119 39 
розрахунками з оплати праці 1630 379 415 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 7981 4344 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 157 157 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 5109 3852 
Усього за розділом IІІ 1695 16039 15909 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 54108 54161 
 
 
д/в 
 
 
Генеральний директор ________________ Скарженець Павло Олександрович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Меренков Володимир Сергiйович 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 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 67620 41585 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (58360) (33246) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 9260 8339 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 2492 4555 
Адміністративні витрати  2130 (4853) (3464) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (6286) (9267) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 613 163 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 635 -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (1024) (34) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 224 129 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -41 -25 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 183 104 

     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 183 104 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 20963 6904 
Витрати на оплату праці 2505 10439 6453 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2277 1401 
Амортизація 2515 3136 2303 
Інші операційні витрати 2520 32333 28620 
Разом 2550 69148 45681 
 
 

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 1.34330660 0.76340920 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 1.34330660 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) 2018 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 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 101593 70810 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 26 -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 115 2859 
Надходження від повернення авансів 3020 62 -- 
Надходження від операційної оренди 3040 -- 1056 
Інші надходження 3095 1995 152 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (26479) (19298) 

Праці 3105 (8335) (6453) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2831) (1401) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (8185) (6891) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (247) (--) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (445) (285) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (7493) (4956) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (2961) (4836) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (42512) (36559) 
Інші витрачання 3190 (10337) (547) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2151 -1108 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 635 -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (4845) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4210 -- 
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 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2059 -1108 
Залишок коштів на початок року 3405 2883 3991 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 125 -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 949 2883 



 
д/в 
 
 
Генеральний директор ________________ Скарженець Павло Олександрович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Меренков Володимир Сергiйович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

за ЄДРПОУ 01860124 

 
Звіт про власний капітал 

за 2017 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 5560 -- -- 38069 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 4428 -- 26867 1214 5560 -- -- 38069 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 183 -- -- 183 

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 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 183 -- -- 183 
Залишок на кінець року 4300 4428 -- 26867 1214 5743 -- -- 38252 
 
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  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ (в тисячах гривень) 
 
1. ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ОСНОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ  
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" (далi - Товариство або 
Компанiя) є новою назвою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" у зв'язку iз прийнятим рiшенням загальними зборами 
акцiонерiв вiд 15.04.2017 року про змiну типу та найменування Товариства.  
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".           
 
ПРИВАТНЕ 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.  
ПРИВАТНЕ 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 
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. 
складала 226 та 240 осiб, вiдповiдно. 
Перелiк акцiонерiв/засновникiв: 
 
 
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
 Розмiр частки (тис. грн.) % Розмiр частки (тис. грн.) % 
Фiзична особа, Україна 1747 39,453575 1638 37,0003% 
Фiзична особа, Австрiя  1878 42,405913 1724 38,9265% 
Фiзичнi особи, якi володiють менше 2%  803 18,139812 1066 24,0732% 
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 2017 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 2017 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 2017 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 28 лютого 2018 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 2017 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 2017 року  
 31 грудня 2016 року  
 
Гривня/1 долар США  28,067223 27,190858 
 
 
 
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. 
3.11. Використання нових та переглянутих стандартiв, якi були випущенi i набирають 
чинностi в 2017 роцi.  
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв  
Компанiя вперше застосувала деякi поправки до стандартiв, якi вступають в силу для 
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не 
застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, 
але не вступили в силу. 
Характер i вплив кожної поправки описанi нижче: 
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" - "Iнiцiатива в сферi 
розкриття iнформацiї" 
Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю про змiни в 
зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi 
грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними.  
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" - "Визнання вiдстрочених 
податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв" 



Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, обмежує чи податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити 
вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов'язаної з 
нереалiзованими збитками. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як 
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують 
обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких 
активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. 
Компанiя застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило 
впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї, оскiльки Компанiя 
не має тимчасових рiзниць або активiв, якi належать до сфери застосування даних 
поправок. 
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях" 
- "Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12" 
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12, за 
винятком описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участi органiзацiї 
в дочiрньої органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства 
(або частини частки в спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства) , яка 
класифiкується (або включається до складу лiквiдацiйної Компанiї, яка 
класифiкується) як призначена для продажу. 
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в 
силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати 
цi стандарти з дати їх вступу в силу. 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 
"Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка" та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 
об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя 
та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для 
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при 
цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування, 
стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 
обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються 
перспективно, з деякими обмеженими винятками. 
Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в 
силу i перерахує порiвняльну iнформацiю за потреби. У 2017 роцi Компанiя здiйснила 
детальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцiнка 'рунтується на 
iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок отримання 
додаткової об'рунтованою i пiдтверджена iнформацiї, яка стане доступною для 
Компанiї у 2018 роцi, коли компанiя почне застосування МСФЗ (IFRS) 9. В цiлому, 
компанiя очiкує незначний вплив нових вимог на свiй звiт про фiнансовий стан i 
власний капiтал. 
(а) Класифiкацiя i оцiнка 
Компанiя очiкує незначний вплив на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал 
при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує 
оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний 
час за iсторичною вартiстю.  
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року, а в квiтнi 2016 року було внесено 
поправки. Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде 
застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 
виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя 
очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. 
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. 
Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 
застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 
дати; при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює 
можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах 
мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi 
облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованого 
пiдприємства або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, 
що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що 
представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж 
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються 
в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу 
або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах 
часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого 
пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенiс дату вступу даних 



поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi 
поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. В даний час Компанiя 
оцiнює можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi 
акцiй" 
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких 
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з 
виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по 
виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з 
податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi 
акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з 
розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з 
розрахунками пайовими iнструментами. 
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за 
попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови 
застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. 
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року 
або пiзнiше цiєї дати заохочується. Допускається застосування до цiєї дати. В 
даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть. 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 
"Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", 
Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 
"Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 
встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i 
вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi 
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 
фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - 
щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i 
короткострокової оренди (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 
оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з 
оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом 
протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi будуть 
зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд 
витрат по амортизацiї актив у формi права користування. 
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi 
певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв 
в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких 
платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки 
зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування. 
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 
змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi 
будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи 
класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: 
операцiйну i фiнансову. 
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого 
обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. 
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 
року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше 
дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати 
даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого 
ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi 
звiльнення. 
У 2018 роцi Компанiя продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою 
фiнансову звiтнiсть. 
МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" 
В травнем 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", 
новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який 
розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ 
(IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", 
який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв 
договорiв страхування (страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування 
життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка 
випускає їх, а також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим iнструментам з 
умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна 
мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є 
бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 
4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ 
(IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи все 
доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена 
наступним: 



o Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному 
доходi (метод змiнної винагороди). 
o Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для 
короткострокових договорiв 
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або 
пiсля цiєї дати, при цьому у Вас можуть запитати порiвняльну iнформацiю. 
Допускається застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує 
МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до 
неї. Даний стандарт не застосовний до Компанiї. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переклади iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в 
категорiю" 
Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, 
включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в 
категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що 
змiна характеру використання вiдбувається, коли об'єкт нерухомостi починає або 
перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва 
змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо використання 
об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його 
використання. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо 
змiн характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного 
перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. 
Органiзацiя повинна повторно проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, утримуваної 
на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити переказ нерухомостi для вiдображення 
умов, якi iснують на цю дату. Допускається ретроспективне застосування вiдповiдно 
до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо без використання бiльш пiзньої 
iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за 
умови розкриття даного факту. Компанiя буде застосовувати данi поправки, коли вони 
вступлять в силу. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам 
роз'яснення, Компанiя не очiкує, що воно вплине на її фiнансову звiтнiсть. 
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. (Випущенi в груднi 2016 року) 
Данi удосконалення включають такi: 
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - 
видалення короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують МСФЗ 
Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були 
видаленi, оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в чинностi 
1 сiчня 2018 р Данi поправки не застосовуються до Компанiї. 
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" - 
Роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї. 
Поправки роз'яснюють наступне: 
o Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець 
може прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi 
пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення 
приймається окремо для кожної iнвестицiї при первiсному визнаннi. 
o Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в 
асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi, є iнвестицiйними 
органiзацiями, то при застосуваннi методу участi в капiталi така органiзацiя може 
вирiшити зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану її асоцiйованої 
органiзацiєю або спiльним пiдприємством, є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх 
власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для 
кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними 
органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання 
асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними 
органiзацiями; (в) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство 
стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c) дату, на яку асоцiйована органiзацiя 
або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають 
материнськими органiзацiями. 
Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу 1 сiчня 2018 р. 
Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до 
бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Данi поправки не 
застосовнi до Компанiї. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
разом з МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти " 
Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового 
стандарту за фiнансовими iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 
17 "Договори страхування", який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають 
двi можливостi для органiзацiй, випускають договори страхування: тимчасове 
звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове звiльнення 
вперше застосовується в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 
дати. Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування методу накладення, коли 



вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод ретроспективно 
щодо фiнансових активiв, класифiкованих за рiшенням органiзацiї при переходi на 
МСФЗ (IFRS) 9. При цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб 
вiдобразити метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона 
перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки 
не застосовнi до Компанiї. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата" 
У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, 
який повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу 
(або його частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або 
немонетарного зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або отримання 
попередньої оплати, є дата , на яку органiзацiя спочатку визнає немонетарний актив 
або немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або отримання 
попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання попередньої 
оплати органiзацiя повинна визначати дату операцiї для кожної виплати або 
отримання попередньої оплати. Органiзацiї можуть застосовувати це роз'яснення 
ретроспективно. В якостi альтернативи органiзацiя може застосовувати роз'яснення 
перспективно по вiдношенню до всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери 
застосування роз'яснення, спочатку визнаних на зазначену дату або пiсля неї: 
(I) початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане 
роз'яснення; або 
(II) початок попереднього звiтного перiоду, представленого в якостi порiвняльної 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше 
застосовує дане роз'яснення. 
Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року 
або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття 
даного факту. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам 
роз'яснення, Компанiя не очiкує, що воно вплине на її  фiнансову звiтнiсть. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на 
прибуток" 
Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує 
невизначенiсть податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. 
Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери 
застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог , що стосуються 
вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. 
Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання: 
- розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо; 
- допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань 
податковими органами; 
- як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову 
базу, невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки 
податку;  
- як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин. 
Компанiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування 
окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими 
трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю 
передбачити результат дозволу невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для 
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 
Допускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя буде застосовувати 
роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскiльки Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть 
в складному податковому середовищi, застосування роз'яснення може вплинути на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї та необхiдне розкриття iнформацiї. Крiм того, 
Компанiя може бути змушена встановити процедури та методи отримання iнформацiї, 
необхiдної для своєчасного застосування роз'яснення. 
 
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. 
 
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування 
облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для 



прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова 
звiтнiсть: 
" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi 
потоки Товариства; 
" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише 
юридичну форму; 
" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
" є повною в усiх суттєвих аспектах. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть 
наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, 
доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення 
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну 
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з 
облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать 
вищезазначеним джерелам. 
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих 
фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент 
закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi 
'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої 
економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших 
факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 
Протягом звiтного 2017 року переоцiнка нерухомостi iз залученням незалежних 
оцiнювачiв не здiйснювалась.  
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають 
стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є 
ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:  
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки 
оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, 
волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, 
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; 
та  
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а 
також на доходи (витрати) може бути значним. 
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових 
ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати 
оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi 
вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б 
iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. 
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання 
фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне 
судження за цим питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, 
його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi 
можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним 
керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових 
iнструментiв. 
Використання ставок дисконтування 
Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у 
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не 
запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 9,9% рiчних, за портфелем депозитiв у 
доларах США - 3,0% рiчних. 
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, 
iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi 
ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного 
професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про 
зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi 
однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 
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 39 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 
 2017 2016 2017 2016 
Торговельна дебiторська заборгованiсть 5395 7159 5395 7159 
Iнвестицiї, доступнi для продажу 5178 - 5178 - 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 949 2883 949 2883 
Торговельна кредиторська заборгованiсть 6319 643 6319 643 
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 2017 року 31 грудня 2016 року 
Дохiд вiд транспортно-експедиторського обслуговування 18595 11192 
Дохiд вiд вантажно-розвантажувальних робiт 29291 20076 
Iншi доходи вiд реалiзацiї 19734 10317 
Всього 67620 41585 
 
6.2. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 
Географiчнi сегменти: 
Рiк Найменування Україна Великобританiя ОАЕ Разом 
2016 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 29765 8589 3231 41585 
2017 Чистий дохiд вiд реалiзацiї 53815 10236 3569 67620 
 
6.3.  СОБIВАРТIСТЬ                                                                     
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Ремонт та технiчне обслуговування 5861 2545 
Заробiтна плата та пов'язаннi з нею витрати 10072 7854 
Амортизацiя виробничого обладнання 2977 2303 
Електроенергiя та комунальнi послуги 4651 2456 
Витрати на оренду 4569 2191 
Паливно-мастильнi матерiали 11658 4176 
Податки та збори 4909 3069 
Iншi 13663 8652 
Всього 58360 33246 
 
6.4.   ЗАГАЛЬНI ТА АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ        
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 1917 1452 
Витрати на вiдрядження та представницькi витрати 549 122 
Послуги стороннiх органiзацiй 942 1099 
Амортизацiя основних засобiв 159 123 
Витрати на податки, крiм податку на прибуток 533 484 
Матерiали 513 4 
Iншi витрати 240 180 
Всього 4853 3464 



 
6.5.   IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ                                                          
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Дохiд вiд надання нежитлових виробничих примiщень в оренду 1709 1409 
Реалiзацiя ТМЦ 459 1342 
Дохiд вiд реалiзацiї валюти 240 396 
Iншi 84 1408 
Всього 2492 4555 
 
 
 
6.6.  IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ                                                           
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Списання ПДВ 40 - 
Матерiальна допомога працiвникам 62 100 
Благодiйнiсть 267 - 
Собiвартiсть реалiзованих ТМЦ 281 299 
Вiд операцiйних курсових рiзниць 306 415 
Штрафи, пенi, неустойки 26 218 
Iншi витрати 5304 8235 
Всього 6286 9267 
 
6.7.  IНШI ВИТРАТИ       
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Витрати з лiквiдацiї ОС 1024 34 
Всього 1024 34 
 
6.8.   ВИТРАТИ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ                                                       
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Витрати на заробiтну плату 10439 6453 
Внески на соцiальнi заходи 2277 1401 
Всього 12716 
7854 
 
6.9. НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК  
В 2017 роцi Товариством вiдображенi наступнi змiни стосовно нерозподiленого 
прибутку: 
 
Найменування 31 грудня 2016 року 
Нерозподiлений прибуток  (збиток) станом на 31.12.2016 року 5560 
Iншi змiни в капiталi 0 
Чистий  прибуток (збиток)  за 2017 рiк 183 
Нерозподiлений прибуток  (збиток) станом на 31.12.2017 року  5743 
 
6.10. ПРИБУТОК НА АКЦIЮ, ГРН. 
Найменування 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 
Чистий прибуток за перiод 183000 104000 
Середньозважена кiлькiсть акцiй  136231 136231 
Чистий прибуток (збиток) на одну акцiю 1,34 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 2016 року 34048 11159 18508 3370 325 67410 
Надходження   4038 5242 1201 42  10523 
Переоцiнка       
Корегування  3  4  7 
Вибуття  -1260 -3303 -128  -4691 
На 31 грудня 2017 року 34048 13940 20447 4447 367 73249 
  Накопичена амортизацiя: 
На 31 грудня 2016 року 15194 7105 13110 2677 312 38398 
Нарахування амортизацiї 555 836 1201 523 16  3131 
Переоцiнка            
Корегування    4  4 
Вибуття   -794 -2463 -128    -3385 
На 31 грудня 2017 року 15749 7147 11848 3076 328 38148 
  Залишкова вартiсть: 
На 31 грудня 2016 року 18854 4054 5398 693 13 29012 
На 31 грудня 2017 року 18299 6793 8599 1371 39 35101 
 



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 2017 року 31 грудня 2016 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 % 
ТОВ "Транспрес" 349 100,0 % 349 100,0 % 
ТОВ "Фiрма "Чорномор'я" 43 99,0 % 43 99,0 % 
АТ " ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "IТ - 3" 3 1,7 % 3 1,7 % 
ПрАТ " УЕЙКФIЛД IНСПЕКШЕН СЕРВIСИС (УКРАЇНА) ЛТД " 8 5,0 % 8 5,0 % 
Всього 5 742 - 5 742 - 
Вкiнцi 2017 року Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про продаж 
корпоративних прав у ПРАТ "IЗТ-АВТО", тому iнвестицiя в сумi 5282 тис. грн. була 
перекласифiкована у поточну фiнансову iнвестицiю. 
6.13.  ЗАПАСИ                                                                           
Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року 
Сировина та матерiали 3609 118 
Паливо 304 856 
Тара i тарнi матерiали 2 2 
Запаснi частини 1212 61 
Iншi 1  
Всього 5128 1037 
 
 
 
 
6.14. ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 
Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року 
Торгова дебiторська заборгованiсть 7195 5431 
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (36) (36) 
Аванси виданi 123 341 
Розрахунки з бюджетом 852 390 
Iнша дебiторська заборгованiсть 3209 5178 
Всього 11343 11304 
 
6.15. ГРОШОВI ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ                                                 
Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року 
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi 2879 945 
Грошовi кошти в касi 4 4 
Всього 2883 949 
 
6.16.  СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 
Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2017 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 2016 року 31 грудня 2017 року 
Додатковий капiтал  26 867 26 867 
Всього 26 867 26 867 
 
6.18.  ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ   
                Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року 
Торгова кредиторська заборгованiсть 643 6319 
Аванси одержанi 7981 4344 
Розрахунки зi страхування 119 39 
Розрахунки з бюджетом 1630 783 
Розрахунки  з оплати працi 379 415 
Розрахунки з учасниками 157 157 
Iнша кредиторська заборгованiсть 5130 3852 
Всього 16039 15909 
 
 
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 2016 року та 31 грудня 
2017 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: 
 ПрАТ "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:    
За 2017 рiк: 
Змiст операцiї Операцiї з пов'язаними сторонами Залишок на кiнець року (-) 
дебетове сальдо,(+) кредитове 
 
ПрАТ "IЗТ-Авто" 4418 4384 
ТОВ "Чорномор'я" 51 -28 
ТОВ "Гефест" 365 -58 
 
За 2016 рiк:                                                                            
Змiст операцiї Операцiї з пов'язаними сторонами Залишок на кiнець року (-) 
дебетове сальдо,(+) кредитове 
 



ПрАТ "IЗТ-Авто"  583 -5 
ТОВ "Чорномор'я"               69 -19 
ТОВ "Гефест"             160 -25 
Протягом  2017 року компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (керiвнику та 
головному бухгалтеру) в загальнiй сумi склали 212592,61 тис. грн.,  в тому числi 
короткостроковi виплати: 
- заробiтна плата - 174256,24 тис. грн.; 
- внески на соцiальне забезпечення - 38336,37 тис. грн. 
 
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 2017 року представленi наступним чином: 
 До 3 мiсяцiв Вiд 6 до 12 мiсяцiв Вiд року Разом 
   Фiнансовi активи 
Торговельна    дебiторська заборгованiсть 5395 - - 5395 
  Фiнансовi зобов`язання 
Торговельна кредиторська заборгованiсть 6319 - - 6319 
Нетто позицiя (924) - - (924) 
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.   УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 



Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування 
фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi 
Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою 
отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, 
капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню 
капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з 
метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. 
 
7.5.   ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 
Не iснує подiй, що вiдбулися пiсля 31 грудня 2017 року, якi вимагають коригування 
або розкриття у фiнансовiй звiтностi та можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий 
стан Товариства. Немає i не передбачається пред'явлення до Товариства будь-яких 
претензiй, пов'язаних iз судовими справами. 
 
 
Генеральний директор            Скарженець П.О. 
Головний бухгалтер              Меренков В.С. 
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи) 

35316245 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
03134 м. Київ, вул. Симиренка, 26-
А, к.88 

4 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України 

№ 4026 
27.09.2007 

5 

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 

422 
П 
000419 
01.11.2017 
29.06.2022 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 

№ 0421 
28.11.2013 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 
думки) 

02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Фінансова звітність Товариства 
підготовлена у відповідності до 
діючого українського 
законодавства за формами, 
визначеними у додатку 1 до 
Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського 
обліку №1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності", 
затвердженого наказом Мінфіну 
від 07.02.2013 р.  № 73. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
№ 1 
09.01.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 09.01.2018 - 14.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 14.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35000.00 

 
 


