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

  

  
Голова правлiння       Круглов Сергій Степанович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        25.04.2017 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське автотранспортне 

підприємство 24656 "Богданівське" 
  
2. Організаційно-правова форма   Акціонерне товариство  
  
3. Код за ЄДРПОУ   03117613 
  
4. Місцезнаходження   79056, Львівська, Личакiвський, м.Львів, вул.Богданівська, 

буд.11 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   032/242-06-51, 032/242-06-51 
  
6. Електронна поштова адреса   atp.bogdanivske@gmail.com 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   27.04.2017 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   №80, Газета "Відомості Національної комісії 

цінних паперів та фондового ринку" 
  27.04.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
сторінці в мережі Інтернет 

  http://bogdanivske-atp.bfg.lviv.ua/   28.04.2017 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками 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 X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду 

  

13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   



26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність   
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. 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 
Інформація про одержанні ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, так як Товариство таких 
ліцензій та дозволів не отримувало. Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня 
рейтингової оцiнки товариство не здiйснювало. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв та значних правочинiв, щодо вчинення яких є заінтересованість  
відсутня, так як  за звiтний перiод Товариству не надавали попередньої  згоди на вчинення значних правочинiв 
та значних правочинiв, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2016  рiк не нараховувались i не виплачувались.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як 
боргових цiнних паперiв товариство не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав. 
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
 
-Інформація щодо участі емітента у створені ю/особи відсутня.  
-Інформація щодо посади корпорпативного секретаря- посаду корпоративного секретаря не вводили. 
-Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня. 
-Інформація про собівартість реалізованої продукції-  інформація відсутня. 
-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускалися. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Львівське 

автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14151200000003868 

3. Дата проведення державної реєстрації 10.08.1999 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 498000,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 7 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Вантажний автомобільний транспорт. 49.41, 
Неспеціалізована оптова торгівля. 46.90, Технiчне 
обслуговування та ремонт автомобiлiв. 52.21 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління Товариством є комісія з 
припинення (реорганізації) у складі голова комісії з 
припинення (реорганізації) та двох членів комісії з 
припинення (реорганізації). 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

ПАТ "Креді АгрікольБанк" 

2) МФО банку 30614 
3) поточний рахунок 26009500055792 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

 
1) посада* Голова комісії з припинення (реорганізації) 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Круглов Сергій Степанович 

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

КА, 712808, 16.12.1997, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження*** 1978 
5) освіта*** Середня 
6) стаж роботи (років)*** 6 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТзОВ "Галич-ЛІК", керівник відділу збуту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

29.04.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 
що вiдбулись 29 квітня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду голова комісії з припинення (реорганізації) 
Круглова Сергія Степановича. Винагород (в т.ч. у 
натуральнiй формi) не отримував , посаду на будь-
яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження 
та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Член комісії з припинення (реорганізації) 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Олiйник Олександр Федорович 

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

КА, 202621, 25.06.1996, Личакiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

4) рік народження*** 1949 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 30 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ЗАТ "Промбудприлад", генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

29.04.2016, на термін згідно Статуту Товариста 

9) опис Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 
що вiдбулись 29 квітня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена комісії з припинення (реорганізації) 
Олiйника Олександра Федоровича. Винагород (в т.ч. у 
натуральнiй формi) не отримував. Обiймає посаду 
Генерального директора ПрАТ "Промбудприлад" - 
м.Львiв, вул.Сахарова, 42. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 

 
1) посада* Член комісїї з припинення (реорганізації) 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Федюк Любомир Мирославович 

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

СЕ, 281602, 06.04.2004, Коломийським РВ УМВС 
України в Івано-Франківській обл. 

4) рік народження*** 1956 
5) освіта*** Вища 



6) стаж роботи (років)*** 5 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТОВ "Кредитний брокер "Експерт", юрисконсульт. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

29.04.2016, на термін згідно Статуту Товариста 

9) опис Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 
що вiдбулись 29 квітня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена комісії з припинення (реорганізації) 
Федюка Любомира Мирославовича. Винагород (в т.ч. 
у натуральнiй формi) не отримував , посаду на будь-
яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження 
та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
 
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
*** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова комісії з припинення 
(реорганізації) 

Круглов Сергій Степанович КА, 712808, 16.12.1997, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член комісії з припинення 
(реорганізації) 

Олiйник Олександр 
Федорович 

КА, 202621, 25.06.1996, 
Личакiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член комісїї з припинення 
(реорганізації) 

Федюк Любомир 
Мирославович 

СЕ, 281602, 06.04.2004, 
Коломийським РВ УМВС 
України в Івано-Франківській 
обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Усього 0 0,000000 0 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Від 
загальної 
кількості 

голосуючи
х акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

      прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

ВАТ НДПI "Промприлад" 14314825 Україна, 79012, Львівська, 
Франківський, м.Львiв, 
вул.ак.Сахарова, 42 

781384 39,226104 60,085755 781384 0 0 0 

ПАТ 
"Пiвденьзахiделектромережбу
д" 

00114086 Україна, 79035, Львівська, д/н, 
м.Львiв, вул.Зелена, 151 

408000 20,481928 31,373803 408000 0 0 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Від 
загальної 
кількості 

голосуючи
х акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

Усього 1189384 59,708000 91,459600 1189384 0 0 0 
 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Заповнювати необов'язково. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 29.04.2016 
Кворум зборів ** 99,990000 
Опис П Р О Т О К О Л  № 9  

Загальних зборів акціонерів 
Публічного  акціонерного товариства "Львівське 
АТП-24656 Богданівське"  
 
м. Львів                                                                                      
"29" квітня    2016 року 
 
Інформація про Публічне  акціонерне товариство 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" (надалі - 
Товариство): 
1) Статутний фонд Товариства: 498 000,00 (чотириста  
дев'яносто  вісім  тисяч  гривень ) гривень. 
2) Загальна кількість випущених акцій: 1 992 000  
(один мільйон  дев'ятсот   дев'яносто  дві  тисячі)  
штук. 
3) Номінальна вартість акцій: 0,25 (0 гривень  25 коп) 
гривень. 
4) Вид акцій: прості іменні. 
5) Кількість акцій (голосів), які не беруть участі у 
голосуванні: 691 582 (шістсот  дев"яносто  одна   
тисяча  п"ятсот  вісімдесят  дві  ) простих іменних 
акцій. 
6) Кількість акцій (голосів), які можуть брати участь в 
голосуванні: 1 300 418  (один мільйон  триста  тисяч  
чотириста вісімнадцять ) простих іменних  акцій. 
 
 
На 11  год. 11 хв. (початок зборів) зареєструвалися 
акціонери (їх представники), а саме   25 фізичних  осіб 
та  їх  представників, що володіють 195078 акціями, 
що становить  становить  10,00 %  від статутного  
капіталу, та які  мають право голосу  0 акціями, що 
становить  0,00 % від  загальної кількості  голосуючих 
акцій,   та 3 юридичні особи та їх  представники, що 
володіють  1300318 акціями, що становить 65,277 %  
від статутного  капіталу, та мають право голосу.  
Всього   на  зборах  акціонерів  ПАТ "Львівське АТП-
24656 Богданівське"  зареєстровано  1300318 
голосуючих акцій , що становить  99,99 %  від  
загальної кількості голосуючих акцій.  
Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною 
комісією, затверджено  Спостережною радою 
Товариства  (Протокол  № б/н від  15.04.2016 р.) під 
наглядом  представників  Національної комісії з 
цінних паперів та  фондового ринку (доручення № 54-
з  від 12.04.2016 р. головний спеціаліст Паславський 
В.Р. - керівник контрольної групи, головний 
спеціаліст  Лемішевський А.М. - член контрольної 
групи)    за зведеним обліковим реєстром власників 
акцій Товариства,  які мають право брати участь у цих 
Загальних зборах, складеним станом на 24 год. 00 хв. 
25 квітня   2016 року та наданим ПАТ "Національний 
депозитарій України".  
На  вимогу акціонерів та з дозволу  представників 
Національної комісії з цінних паперів та  фондового 



ринку реєстрація була продовжена до 11 год. 11 хв.  
Згідно  ст. 41 Закону України "Про  господарські  
товариства"  загальні збори акціонерів  визначаються  
правомочними.  
Порядок денний чергових Загальних зборів 
Товариства визначений рішенням Ради Товариства. 
Зміни до порядку денного Загальних зборів не 
вносились. 
Голосування по п. 1-6, 9 -15 здійснюється 
бюлетенями, п. 7, 8 - бюлетенями для кумулятивного 
голосування. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
1. Про  обрання   членів  лічильної комісії зборів.  
2. Про  обрання  голови та  секретаря  зборів.  
3. Звіт  та затвердження звіту Правління  про 
результати  фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2014-2015  р.р.   
4. Звіт та  затвердження звіту Спостережної ради  
Товариства  за 2014-2015  р.р.   
5. Звіт та затвердження звіту  Ревізійної  комісії 
Товариства  за 2014-2015  р.р.   
6. Про  розподіл  прибутку  Товариства  та  порядок  
покриття  збитків Товариства.  
7. Про  обрання  нового  складу  Спостережної Ради  
Товариства. 
8. Про  обрання  нового складу  Ревізійної комісії 
Товариства.  
9. Про  схвалення  правочинів, які входять до 
компетенції Загальних зборів Товариства. 
10. Про реорганізацію ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" шляхом перетворення в Товариство з 
додатковою відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське". 
11. Про призначення комісії з реорганізації ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в Товариство з додатковою 
відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське". 
12. Про затвердження Плану перетворення ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в Товариство з додатковою 
відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське". 
13. Про визначення розміру статутного капіталу 
правонаступника акціонерного Товариства. 
14. Про визначення порядку та умов обміну акцій 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" на частки в 
статутному капіталі правонаступника - Товариства з 
додатковою  відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське". 
15. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у 
акціонерів ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське", 
які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не 
голосували за прийняття загальними зборами рішення 
про реорганізацію і звернулись до Товариства з 
письмовою заявою. 
 
Заслухали Голову реєстраційної комісії Кулявця В.Ф., 
який відкрив  загальні збори акціонерів ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" та повідомив  
присутнім про наявність кворуму, що дає змогу 
вважати збори правомочними (протокол реєстраційної 



комісії від 29 квітня   2016 року з переліком 
акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах, додається). 
 
Слухали: Круглова А.С., який повідомив про порядок 
денний. Вказав на допущену в опублікованому 
повідомленні описку при нумерації питань порядку 
денного, зокрема двічі пронумеровано "11" питання 
порядку денного. Тому загалом питань порядку 
денного буде не "14", а "15" згідно з переліком. 
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Круглова А.С., який запропонував обрати лічильну 
комісію загальних зборів акціонерів у такому складі: 
" Труш Валентина  Михайлівна  
" Кулявець Василь Федорович  
" Скіданов Валерій Миколайович 
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу. 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -  1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від  
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу . 
 
У Х В А Л И Л И: 
Обрати лічильну комісію загальних зборів  акціонерів 
у такому складі:  
" Труш Валентина  Михайлівна  
" Кулявець Василь Федорович  
" Скіданов Валерій Миколайович 
 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Круглова А.С., який запропонував обрати Головою 
зборів Круглова  Андрія Степановича  та секретарем 
зборів Гургаль Лесю Зенонівну. 
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу. 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" - 1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
%  від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 



зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу. 
(Протокол лічильної комісії № 1  від 29 квітня   2016 
року). 
 
У Х В А Л И Л И: 
Обрати Головою зборів Круглова Андрія Степановича   
та секретарем зборів Гургаль Лесю Зенонівну. 
 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Круглова А.С., який ознайомив акціонерів з 
основними   показниками фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014-2015 р.р. згідно 
оприлюдненої  річної  інформації,  як  емітента цінних  
паперів.    Зокрема, зауважив, що  підприємство  
отримало додаткове фінансове навантаження у зв"язку 
із збільшенням  ставок  місцевих  податків.  За  
вказаний період  не  було відчуження  майна 
Товариства. На  аукціоні було придбано  будівлю 
площею 33,4 кв.м. , що  знаходиться на території 
підприємства, та належала  Регіональному відділенню  
Фонду державного майна України по Львівській 
області.  Зазначив, що у зв"язку із важкою  
економічною  ситуацією  в країні  різко зменшилася  
кількість зданих в оренду складських площ, але  
підприємство уклало  Договір  підряду  з ПАТ КБ 
"ПриватБанк" , який дозволив закінчити  фінансовий 
період  без  заборгованості перед  місцевим та  
державним  бюджетом  та без  заборгованості по 
заробітній платі. Наголосив, що у  поточному році 
вкрай  необхідно  закумулювати  кошти  на  ремонт  
покрівлі даху  приміщень  Товариства.  Попросив 
визнати роботу Правління задовільною та прийняти 
до відома і затвердити звіт Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014-2015 р.р.  
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -  1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу . 
(Протокол лічильної комісії № 2 від 29 квітня   2016 
року). 
 
У Х В А Л И Л И: 
Прийняти до відома та  затвердити  звіт Правління 
Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014-2015 р.р. 
 



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Голову Спостережної Ради Товариства Олійника 
О.Ф.., який доповів  про роботу  Спостережної  Ради 
Товариства  в цілому.  
Спостережна рада Товариства є органом, що здійснює 
захист прав акціонерів, і в межах компетенції, 
визначеної Статутом та чинним законодавством, 
контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 
У звітних 2014-2015 роках Спостережна рада повною 
мірою виконала покладені на неї обов'язки контролю 
та регулювання діяльності та діяла в межах чинного 
законодавства та Статуту Товариства. 
Члени Спостережної ради безпосередньо приймали 
участь у засіданнях виконавчого органу Товариства, 
на яких розроблювалися плани підприємства та 
приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, 
що забезпечують стабільну роботу. 
Спостережною радою Товариства в межах визначеної 
компетенції, приймалися  рішення, необхідні для 
забезпечення поточної діяльності. 
Факти порушень з боку Правління Товариства у 2014 -
2015 р.р.  відсутні. 
Як орган, що здійснює захист прав акціонерів, 
Спостережна рада відмічає відсутність фактів 
порушень прав акціонерів та звернень акціонерів 
щодо порушених прав до органів управління 
Товариства. 
Спостережна рада приймала рішення про залучення 
зовнішнього аудитора для перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ "Богданівське" 
На думку аудитора фінансова звітність відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
публічного акціонерного товариства "Богданівське ", 
його фінансові результати, рух грошових коштів, змін 
у власному капіталі за 2014 -2015 р.р., відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
На підставі викладеного Спостережна рада визнала 
роботу виконавчого органу товариства за 2014 -2015 
р.р.  умовно - позитивною та  пропонує прийняти  до 
відома та затвердити звіт про результати діяльності 
Товариства у 2014-2015 р.р 
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" - 1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу 
(Протокол лічильної комісії № 3 від 29 квітня   2016 
року). 
У Х В А Л И Л И: 



Прийняти до відома та затвердити  звіт Спостережної 
Ради Товариства за результатами діяльності у 2014-
2015 р.р. 
 
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
С Л У Х А Л И: 
Голову ревізійної комісії (Ревізора)  Адамика І.М., 
який ознайомив акціонерів із звітами та висновками 
ревізійної комісії ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" за результатами фінансової-
господарської діяльності Товариства у 2014-2015 р.р. 
та, зокрема з Аудиторськм висновком (звітом 
незалежного аудитора). Не вносячи додаткових 
застережень до цього аудиторського висновку (звіту 
незалежного аудитора), Голова ревізійної комісії 
звертає увагу та той факт, що в найближчому 
майбутньому публічне акціонерне товариство 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" буде 
продовжувати відчувати вплив нестабільної економіки 
в країні. Наслідками цього є суттєва невизначеність, 
яка може впливати на майбутні операції, 
відшкодування вартості активів публічного 
акціонерного товариства "Львівське АТП-24656 
Богданівське"  та здатність обслуговувати та 
сплачувати свої борги. Публічне акціонерне 
товариство "Львівське АТП-24656 Богданівське"  
функціонує в нестабільному економічному 
середовищі в країні та у світі. Економічна стабільність 
буде значною мірою залежати від ефективності 
фіскальних та інших заходів, які проводить Уряд 
України та світова спільнота. Не існує чіткого 
уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з 
існуючою економічною ситуацією. Не передбачувані 
можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні 
перспективи Акціонерного Товариства на найближчі 
12 місяців. Проведений аудит, в свою чергу не виявив 
суттєвих внутрішніх причин та подій у публічному 
акціонерному товаристві "Львівське АТП-24656 
Богданівське", які мали би вплив на можливість 
безперервної діяльності протягом 12-місяців після 
звітної дати. 
За висновками аудиту та ревізійної комісії товариства 
- фінансова звітність за 2014-2015 р.р складена в усіх 
суттєвих аспектах відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, описаної у 
Примітці до річної фінансової звітності та 
запропонував затвердити висновки Ревізійної комісії 
Товариства. 
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 



% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу. 
(Протокол лічильної комісії № 4 від 29 квітня   2016 
року). 
У Х В А Л И Л И: 
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії 
Товариства. 
 
ПО ШОСТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Голову Правління Круглова А.С., який запропонував 
збитки,   отримані внаслідок фінансово-господарської 
діяльності,  покрити  за  рахунок  поточної  діяльності  
Товариства 
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу. 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу . 
(Протокол лічильної комісії № 5  від 29 квітня   2016 
року) 
У Х В А Л И Л И: 
Збитки  отримані внаслідок фінансово-господарської 
діяльності покрити  за  рахунок  поточної  діяльності  
Товариства 
 
ПО СЬОМОМУ   ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Голову зборів Круглова А.С. , який запропонував  
обрати  Спостережну  Раду Товариства на новий строк  
в наступному складі: 
1) Олійник Олександр Федорович  
2) Деніщук Олександр Віталійович 
          Окрім цього Голова зборів повідомив про те, що 
згідно Закону України "Про акціонерні товариства" 
обрання членів Ради Товариства повинно 
здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. 
Ознайомив присутніх з наступними принципами 
кумулятивного голосування: 
" кількість голосів, який має кожен акціонер при 
кумулятивному голосуванні дорівнює кількості 
голосів акціонера, яка помножена на кількість членів 
Ради Товариства (2 особи); 
" акціонер має право віддати всі підраховані 
таким чином голоси за одного кандидата або 
розподілити їх між кількома кандидатами з точністю 
до одного голосу без їх подрібнення; 
" голоси віддані за кожного кандидата 
додаються, потім діляться на кількість зареєстрованих 
на зборах голосів і множаться на 100 %; 



" обраними до складу Ради Товариства 
вважаються кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 % 
голосів.  
Рішення приймається простою більшістю голосів 
акціонерів (їх уповноважених представників), які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  
мають право голосу. 
Г О Л О С У В А Л И: 
 
№ п/п Прізвище, ім"я, по батькові, найменування 
кандидата Кількість відданих голосів "ЗА" 
кандидата Результат  проведеного голосування  
1 Олійник Олександр Федорович  1300318 
 Обрання до складу  
2 Деніщук Олександр Віталійович 1300318 
 Обрання до складу 
 
 (Протокол лічильної комісії № 6  від 29 квітня   2016 
року). 
 
У Х В А Л И Л И: 
Обрати  Спостережну  Раду Товариства в наступному 
складі: 
1. Олійник Олександр Федорович  
2. Деніщук Олександр Віталійович 
 
ПО ВОСЬМОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Голову зборів Круглова А.С., який довів до відома 
присутніх про  пропозицію акціонерів обрати 
Ревізійну комісію (Ревізора)  в наступному складі: 
1) Адамик Іван Миколайович  
Наголосив на тому, що голосування з питання обрання 
Ревізійної комісії  здійснюється шляхом 
кумулятивного голосування. 
Г О Л О С У В А Л И: 
№ п/п Прізвище, ім?я, по батькові кандидата
 Кількість відданих голосів "ЗА" кандидата
 Результат  проведеного голосування  
1 Адамик Іван Миколвайович  1 300318
 Обрання до складу  
 
(Протокол лічильної комісії № 7  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И: 
Обрати Ревізійну комісію (Ревізора)  наступному 
складі: 
1)Адамик Іван Миколайович. 
 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ   ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Голову зборів Круглова А.С.,  який повідомив, що на 
дату проведення чергових Загальних зборів 
Товариства не має можливості передбачити, які значні 
правочини будуть вчинятися Товариством протягом 
року у ході поточної господарської діяльності, тому у 
відповідності до частини 3 статті 70 Закону України 
"Про акціонерні товариства" запропонував акціонерам 
прийняти рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш 
як одного року з дня проведення цих Загальних зборів, 



із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.  
Рішення приймається більш як 50% акціонерів від їх 
загальної кількості. 
 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  ( що становить 65,277 % від 
загальної кількості  акціонерів) ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 8  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И:  
Схвалити вчинення Товариством за рішенням 
Спостережної Ради Товариства протягом одного року                  
(до 29 квітня   2017 року включно ) значних 
правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що 
буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25%  
вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності) наступною граничною 
сукупною вартістю: 
1. Договорів підряду (субпідряду) - до 400 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності; 
2. Договорів про надання фінансових послуг 
(кредитний договір, фінансовий лізинг, банківська 
гарантія і т. ін.) - до 200 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності 
3. Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - 
до 400 % вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності 
4. Договорів застави, поруки, іпотеки - до 500 % 
вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності 
 
ПО ДЕСЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Голову зборів Круглова А.С., який  повідомив , що 
виконання вимог нового Закону України "Про 
акціонерні товариства" потребує великих витрат по 
обслуговуванню акціонерного товариства. Необхідно 
зменшити витрати товариства за рахунок реорганізації 
шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Львівське АТП-
24656 Богданівське" в ТОВАРИСТВО з 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське". Голова зборів  
запропонував прийняти рішення про припинення 
діяльності (реорганізацію) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Львівське АТП-
24656 Богданівське" (місцезнаходження: 79024, м. 
Львів, вул. Богданівська, 11; код ЄДРПОУ 03117613) 



шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО з 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське" (місцезнаходження: 79024, 
м. Львів, вул. Богданівська, 11), яке буде являтися 
правонаступником всіх прав та обов'язків 
акціонерного товариства. 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ( що становить 65,277 % від 
загальної кількості  акціонерів)  ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 9  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И: Прийняти рішення про припинення 
діяльності (реорганізацію) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Львівське АТП-
24656 Богданівське" (місцезнаходження: 79024, м. 
Львів, вул. Богданівська, 11; код ЄДРПОУ 03117613) 
шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО з 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське" (місцезнаходження: 79024, 
м. Львів, вул. Богданівська, 11), яке буде являтися 
правонаступником всіх прав та обов'язків 
акціонерного товариства. 
 
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: 
Круглова А.С., який запропонував відповідно до 
вимог Цивільного кодексу для здійснення процедури 
припинення товариства в зв'язку з його реорганізацією 
шляхом перетворення обрати комісію з припинення 
(реорганізації) юридичної особи в наступному складі: 
Голова комісії: (1) Круглов С.С. (місце 
проживання: м. Львів, вул. Виговського, буд. 15, кв. 
22, паспорт серія КА №712908, виданий Залізничним 
РВ УМВС України у Львівській обл., дата видачі 
16.12.1997 року, ідентифікаційний номер платника 
податків 2873721296). 
Члени комісії: (2) Олійник Олександр Федорович 
(місце проживання: м. Львів, вул. Мєчнікова, буд. 17, 
кв. 11, паспорт серія КА №202621, виданий 
Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.. 
дата видачі 25.06.1996 року, ідентифікаційний номер 
платника податків 1810708075) 
(3) Федюк Любомир Мирославович (місце 
проживання: Івано - Франківська область, м. Коломия, 
вул. Петлюри, буд. 20, кв. 2, паспорт серії СЕ № 
281602, виданий Коломийським РВ УМВС України в 
Івано - Франківській області., дата видачі 06.04.2004 
року, ідентифікаційний номер платника податків 
3180207970) 



Доповідач запропонував надати повноваження Голові 
комісії з припинення ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" виконувати всі необхідні дії щодо 
реорганізації Товариства відповідно до чинного 
законодавства України. 
Комісії з припинення ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" здійснювати свою діяльність за 
адресою: 79024, м. Львів, вул. Богданівська, 11. 
Встановити, що рішення комісії з припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" приймаються на її засіданнях більшістю 
голосів. 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 10  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И: Обрати комісію з припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" шляхом перетворення в Товариство з 
додатковою відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське" в складі: 
(1) голова комісії - Круглов С.С (ідентифікаційний 
номер платника податків 2873721296); 
члени комісії: 
(2) Олійник О.Ф. (ідентифікаційний номер 
платника податків 1810708075); 
(3) Федюк Л.М. (ідентифікаційний номер платника 
податків 3180207970).   
Надати повноваження Голові комісії з припинення 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" виконувати 
всі необхідні дії щодо реорганізації Товариства 
відповідно до чинного законодавства України. 
Комісії з припинення ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" здійснювати свою діяльність за 
адресою: 79024, м. Львів, вул. Богданівська, 11. 
Встановити, що рішення комісії з припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" приймаються на її засіданнях більшістю 
голосів. 
 
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ   ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: Круглова А.С.. Доповідачем зачитано 
розроблений виконавчим органом та погоджений з 
Наглядовою (Спостережною) радою Товариства план 
реорганізації шляхом перетворення ПАТ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське", що передбачає поетапні дії 
по проведенню перетворення, порядок і коефіцієнти 
конвертації акцій в частки, та іншу інформацію, 
передбачену законодавством, що необхідна для 



проведення припинення діяльності ПАТ у зв'язку з 
реорганізацією, зокрема слід вчинити такі дії: 
-Прийняття рішення щодо припинення (реорганізації) 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в Товариство з додатковою 
відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське". 
-Розкриття особливої інформації та подання 
документів до НКЦПФР задля зупинення обігу акцій у 
зв'язку з прийняттям рішення щодо припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" шляхом перетворення в ТзДВ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське". 
-Повідомлення кредиторів про прийняті загальними 
зборами рішення щодо припинення (реорганізації) 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське". Встановити, що всі кредитори 
Товариства повідомляються про припинення 
діяльності АТ у зв'язку з перетворенням шляхом 
направлення простих листів. 
-Отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про 
погашення (в тому числі дострокове) кредиторської 
заборгованості. Строк, протягом якого кредитори 
можуть пред'являти свої вимоги до товариства, - два 
місяці з дати публікації повідомлення про припинення 
товариства в зв'язку з його реорганізацією шляхом 
перетворення. 
-Отримання письмових заяв щодо обов'язкового 
викупу акцій від акціонерів, які вимагають цього, у 
разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі у 
загальних зборах та голосували проти прийняття 
загальними зборами рішення щодо припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" шляхом перетворення у Товариство з 
додатковою відповідальністю. За умови надходження 
таких заяв - здійснення Товариством дій по оцінці 
таких акцій та визначення їх ринкової вартості. 
Інформування акціонерів, які подали заяви про 
обов'язків викуп, щодо проведеної оцінки акцій 
товариства та визначення їх ринкової вартості. 
Здійснення викупу акцій у акціонерів, які звернулись 
до товариства із письмовою заявою щодо 
обов'язкового викупу. 
-Затвердження загальними зборами акціонерів 
передавального акту та звіту про наслідки обміну 
акцій - не раніше ніж через два місяці з моменту 
опублікування повідомлення про реорганізацію ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське". 
-Здійснення організаційних заходів по створенню 
Товариства з додатковою відповідальністю "Львівське 
АТП-24656 Богданівське" (підготовка до проведення 
установчих зборів). 
-Подання документів до НКЦПФР на скасування 
реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій у зв'язку з перетворенням 
акціонерного товариства в терміни встановлені 
законодавством. 
-Подання документів для державної реєстрації 
припинення ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" та створення ТзДВ "Львівське АТП-
24656 Богданівське". При цьому, з моменту 
реорганізації Акціонерного товариства шляхом його 



перетворення в товариство з додатковою 
відповідальністю ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" стає правонаступником ПАТ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське" по всіх його правах та 
обов'язках. Після перетворення до ТзДВ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське" переходять всі права у 
відношенні боржників і всі обов'язки перед 
кредиторами, що існували в ПАТ "Львівське АТП-
24656 Богданівське". Після перетворення до ТзДВ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" переходять 
права і зобов'язання щодо погашення податкових чи 
зобов'язань податкового боргу ПАТ "Львівське АТП-
24656 Богданівське", а також всіх інших обов'язкових 
платежів, що виникли до або в процесі перетворення 
акціонерного товариства. 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 11  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И: Затвердити План перетворення ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в Товариство з додатковою 
відповідальністю "Львівське АТП-24656 
Богданівське" (текст додається). 
 
ПО ТРИНАДЦЯТОМУ    ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: Круглова А.С., яким повідомлено, що 
відповідно до Рішення НКЦПФР № 737 від  
23.04.2013 р. "Про затвердження Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій" розмір статутного капіталу 
товариства, що створюється шляхом перетворення 
акціонерного товариства, на дату його створення має 
дорівнювати розміру статутного капіталу 
акціонерного товариства, що перетворюється, 
зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, 
що не підлягають обміну. 
Встановити, що розмір статутного капіталу ТзДВ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське", що створюється 
шляхом перетворення ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", на дату його створення має 
дорівнювати розміру статутного капіталу ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське", зменшеному на 
загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають 
обміну (акції, щодо яких акціонерами подані заяви 
про обов'язковий викуп  акціонерним товариством). 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 



зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 12  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И: Встановити, що розмір статутного 
капіталу ТзДВ "Львівське АТП-24656 Богданівське", 
що створюється шляхом перетворення ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське", на дату його 
створення має дорівнювати розміру статутного 
капіталу ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське", 
зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, 
що не підлягають обміну (акції, щодо яких 
акціонерами подані заяви про обов'язковий викуп  
акціонерним товариством). 
 
ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ    ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: Круглова А.С., яким повідомлено, що 
відповідно до Рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013 
р. "Про затвердження Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій" перелік засновників (учасників) 
створюваного товариства-правонаступника, 
зазначений у його установчих документах, має 
включати усіх акціонерів товариства, що 
припиняється, станом на день затвердження 
установчих документів створюваного товариства-
правонаступника, із зазначенням розміру частки 
кожного засновника (учасника). 
Водночас, розподіл часток створюваного товариства-
правонаступника відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі акціонерного 
товариства, що перетворюється. 
Визначити наступний порядок та умови обміну акцій 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" на частки в 
статутному капіталі правонаступника - ТзДВ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське", а саме: 
1. Обмін акцій ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" на частки в статутному капіталі 
правонаступника - ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", буде здійснено автоматично усім без 
винятку акціонерам ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", які будуть такими станом на день 
затвердження установчих документів ТзДВ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське", без необхідності 
одержання від таких осіб додаткових заяв чи будь-
яких інших письмових документів. 
2. Перелік засновників (учасників) створюваного 
ТзДВ "Львівське АТП-24656 Богданівське", 
зазначений у його установчих документах, має 
включати усіх акціонерів ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", станом на день затвердження 
установчих документів ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", із зазначенням розміру частки кожного 



засновника (учасника). 
3. Розподіл часток ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі ПАТ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське". 
4. Не підлягають конвертації (обміну) акції ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" на частки в 
статутному капіталі правонаступника - ТзДВ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське", власниками 
яких є акціонери, які звернулися до акціонерного 
товариства з вимогою про обов'язковий викуп 
належних їм акцій. 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 13  від 29 квітня   2016 
року).  
 
У Х В А Л И Л И: Визначити наступний порядок та 
умови обміну акцій ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" на частки в статутному капіталі 
правонаступника - ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", а саме: 
1. Обмін акцій ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" на частки в статутному капіталі 
правонаступника - ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", буде здійснено автоматично усім без 
винятку акціонерам ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", які будуть такими станом на день 
затвердження установчих документів ТзДВ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське", без необхідності 
одержання від таких осіб додаткових заяв чи будь-
яких інших письмових документів. 
2. Перелік засновників (учасників) створюваного 
ТзДВ "Львівське АТП-24656 Богданівське", 
зазначений у його установчих документах, має 
включати усіх акціонерів ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", станом на день затвердження 
установчих документів ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", із зазначенням розміру частки кожного 
засновника (учасника). 
3. Розподіл часток ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі ПАТ "Львівське 
АТП-24656 Богданівське". 
4. Не підлягають конвертації (обміну) акції ПАТ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське" на частки в 
статутному капіталі правонаступника - ТзДВ 
"Львівське АТП-24656 Богданівське", власниками 
яких є акціонери, які звернулися до акціонерного 



товариства з вимогою про обов'язковий викуп 
належних їм акцій. 
 
ПО П?ЯТНАДЦЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО 
С Л У Х А Л И: Круглова А.С., який зазначив, що 
відповідно до статті 68 Закону України "Про 
акціонерні товариства" кожний акціонер - власник 
простих акцій товариства має право вимагати 
здійснення обов'язкового викупу акціонерним 
товариством належних йому голосуючих акцій, якщо 
він зареєструвався для участі у загальних зборах та 
голосував проти прийняття загальними зборами 
рішення про перетворення. Доповідач оголосив 
наступну послідовність дій задля оцінки та викупу 
акцій у акціонерів ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське": 
1. Перелік акціонерів, які мають право вимагати 
здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, 
складається на підставі переліку акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких 
було прийнято рішення, що стало підставою для 
вимоги обов'язкового викупу акцій. 
2. Протягом 30 днів після прийняття загальними 
зборами рішення щодо припинення (реорганізації) 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", акціонер, який має намір реалізувати 
своє право на обов'язковий викуп у нього акцій, подає 
товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про 
обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його 
прізвище (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), паспортні дані, дані фізичної 
особи-платника податків про присвоєння 
ідентифікаційного номера - для фізичних осіб; 
банківські реквізити, згідно яких буде здійснено 
перерахування грошових коштів (номер поточного, 
особового або карточного рахунку, повне 
найменування банківської установи, МФО). 
До заяви про обов'язковий викуп акцій обов'язково 
додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію, 
статуту та документу, який підтверджує 
повноваження особи, що підписала заяву про викуп - 
для юридичних осіб. 
До письмової вимоги акціонером мають бути додані 
копії документів, що підтверджують його право 
власності на акції товариства станом на дату подання 
вимоги. 
Вимоги, подані акціонерами з порушенням зазначених 
строків, а також такі , що не містять вищевказаної 
інформації про акціонера Товариства, не 
розглядаються. 
Заява та необхідні документи надсилаються за 
місцезнаходженням товариства: 79024, м. Львів, вул. 
Богданівська, 11, або подаються особисто (наручно) в 
робочі дні з 9.00-17.00 год. 
3. Відповідно до Закону України "Про акціонерні 
товариства", ринкова вартість емісійних цінних 
паперів, які не перебувають в обігу на фондових 
біржах визначається - як вартість цінних паперів, 
визначена визначається на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну 



діяльність.  
За умови що акціонерами товариства буде подано 
відповідно до статті 68 Закону України "Про 
акціонерні товариства" письмову заяву щодо 
обов'язкового викупу акцій - наглядова рада 
товариства зобов'язана в 3 (трьох денний строк) 
прийняти рішення про залучення суб'єкта оціночної 
діяльності задля визначення ринкової вартості акцій, 
що підлягають викупу, а в подальшому здійснити 
затвердження такої вартості. 
Ціна викупу акцій повинна бути розрахована 
оцінювачем станом на день,  що передує дню 
опублікування в установленому порядку 
повідомлення про скликання загальних  зборів 
("Бюлетень. Цінні папери України"  № 53(4341)від 
24.03.2016 р.) 
4. Після затвердження ринкової вартості акцій 
товариство зобов'язане письмово повідомити 
акціонерів, які подали заяви про обов'язків викуп, про 
затверджену ціну викупу акцій. 
5. На підставі заяви акціонера про обов'язковий 
викуп акцій товариство підписує з ним у письмовій 
формі договір купівлі-продажу та здійснює оплату 
вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в 
повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу 
акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер 
повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття 
товариством права власності на акції, обов'язкового 
викупу яких він вимагає. 
6. Надати Голові комісії з припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" повноваження на укладання угод 
купівлі-продажу акцій. 
7. Визначити граничні строки: 
-подання акціонерами письмових заяв про 
обов'язковий викуп - не пізніше 30 травня 2016 р.; 
-підписання договору про викуп акцій та проведення 
оплати - не пізніше 30 календарних днів з дня подання 
акціонерами письмових заяв про обов'язковий викуп. 
Голова зборів запропонував  затвердити порядок 
викупу акцій у акціонерів ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці 
акціонери не голосували за прийняття загальними 
зборами рішення про реорганізацію і звернулись до 
товариства з письмовою заявою. 
 
Г О Л О С У В А Л И: 
"ЗА" -1300318  голосів (акцій), що становить 100 % 
від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу ; 
"ПРОТИ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 % від 
кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів (акцій), що становить 0 
% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах та  
мають право голосу  
(Протокол лічильної комісії № 14  від 29 квітня   2016 
року).  
 
 



У Х В А Л И Л И:  
 Затвердити запропонований порядок викупу акцій у 
акціонерів ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське", 
які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери не 
голосували за прийняття загальними зборами рішення 
про реорганізацію і звернулись до товариства з 
письмовою заявою, а саме: 
1. Перелік акціонерів, які мають право вимагати 
здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, 
складається на підставі переліку акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких 
було прийнято рішення, що стало підставою для 
вимоги обов'язкового викупу акцій. 
2. Протягом 30 днів після прийняття загальними 
зборами рішення щодо припинення (реорганізації) 
ПАТ "Львівське АТП-24656 Богданівське" шляхом 
перетворення в ТзДВ "Львівське АТП-24656 
Богданівське", акціонер, який має намір реалізувати 
своє право на обов'язковий викуп у нього акцій, подає 
товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про 
обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його 
прізвище (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), паспортні дані, дані фізичної 
особи-платника податків про присвоєння 
ідентифікаційного номера - для фізичних осіб; 
банківські реквізити, згідно яких буде здійснено 
перерахування грошових коштів (номер поточного, 
особового або карточного рахунку, повне 
найменування банківської установи, МФО). 
До заяви про обов'язковий викуп акцій обов'язково 
додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію, 
статуту та документу, який підтверджує 
повноваження особи, що підписала заяву про викуп - 
для юридичних осіб. 
До письмової вимоги акціонером мають бути додані 
копії документів, що підтверджують його право 
власності на акції товариства станом на дату подання 
вимоги. 
Вимоги, подані акціонерами з порушенням зазначених 
строків, а також такі , що не містять вищевказаної 
інформації про акціонера Товариства, не 
розглядаються. 
Заява та необхідні документи надсилаються за 
місцезнаходженням товариства: 79024, м. Львів, вул. 
Богданівська, 11, або подаються особисто (наручно) в 
робочі дні з 9.00-17.00 год. 
3. Відповідно до Закону України "Про акціонерні 
товариства", ринкова вартість емісійних цінних 
паперів, які не перебувають в обігу на фондових 
біржах визначається - як вартість цінних паперів, 
визначена визначається на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність.  
За умови що акціонерами товариства буде подано 
відповідно до статті 68 Закону України "Про 
акціонерні товариства" письмову заяву щодо 
обов'язкового викупу акцій - наглядова рада 
товариства зобов'язана в 3 (трьох денний строк) 
прийняти рішення про залучення суб'єкта оціночної 
діяльності задля визначення ринкової вартості акцій, 
що підлягають викупу, а в подальшому здійснити 
затвердження такої вартості. 



Ціна викупу акцій повинна бути розрахована 
оцінювачем станом на день,  що передує дню 
опублікування в установленому порядку 
повідомлення про скликання загальних  зборів 
("Бюлетень. Цінні папери України"  № 53(4341)від 
24.03.2016 р.) 
4. Після затвердження ринкової вартості акцій 
товариство зобов'язане письмово повідомити 
акціонерів, які подали заяви про обов'язків викуп, про 
затверджену ціну викупу акцій. 
5. На підставі заяви акціонера про обов'язковий 
викуп акцій товариство підписує з ним у письмовій 
формі договір купівлі-продажу та здійснює оплату 
вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в 
повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу 
акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер 
повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття 
товариством права власності на акції, обов'язкового 
викупу яких він вимагає. 
6. Надати Голові комісії з припинення 
(реорганізації) ПАТ "Львівське АТП-24656 
Богданівське" повноваження на укладання угод 
купівлі-продажу акцій. 
7. Визначити граничні строки: 
-подання акціонерами письмових заяв про 
обов'язковий викуп - не пізніше 30 травня 2016 р.; 
-підписання договору про викуп акцій та проведення 
оплати - не пізніше 30 календарних днів з дня подання 
акціонерами письмових заяв про обов'язковий викуп. 
 
Голова зборів  
 ____________________     Круглов А.С.  
Секретар зборів  _____________________     
Гургаль Л.З. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
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Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

ПАТ "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 04071, м. Київ, ., м.Київ, вул. Нижній Вал, 

буд.17/8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс фах. (044) 482-52-14 
Вид діяльності Провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних паперів 

Опис Послуги відповідно до Положення про депозитарну 
діяльність надаються на підставі договору №ОВ-6843 
від 13.10.2014, договір пролонговано. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Львівський аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 23273456 
Місцезнаходження Україна, 79058, Львівська, Залізничний, м.Львів, вул. 

Замарстинівська, буд.83-а. 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№1287 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 
Міжміський код та телефон 067 3102417 
Факс 067 3102417 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 

послуги емiтенту 
Опис Дата і номер договору на проведення аудиту  №24/02 

від 24.02.2017р. Аудиторська перевірка за 2016 рік 
проводилась: з 24.03.2017р. по 29.03.2017р. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік 
Фінанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79040, Львівська, Франківський, м.Львів, 

вул.Городоцька, буд.367-а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серія  АВ №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 
Міжміський код та телефон /032 /   295-70-56 
Факс /032 /   295-70-57 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку-

депозитарна діяльність( а саме зберігач цінних 
паперів) 

Опис Мiж Зберігачем та Емiтентом укладено Договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
№33 від 06.07.2011р., договір пролонговано. 
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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 
ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.07.2011 71/13/1/11 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

UA 4000127062 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 1992000 498000,00 100,000000 

Опис Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку. 
Рішення про викуп власних ЦП Товаритсо не приймало, на особистому рахунку акції не обліковуються. 
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XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ВАТ "Львiвське АТП  - 24656  "БОГДАНIВСЬКЕ" засноване вiдповiдно до наказу РВ ФДМУ по Львiвськiй обл. 
№402 вiд 29.02.1996 року шляхом перетворення державного пiдприємства "Львiвське АТП - 24656" у вiдкрите 
акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян 
та використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв", Законiв України "Про приватизацiю державного 
майна", "Про пiдприємництво", "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери i фондову бiржу". 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Основу органiзацiйної структури пiдприємства складає транспортний вiддiл та допомiжнi вiддiли, якi сприяють 
якiсному обслуговуванню парку вантажних автомобiлiв товариства. 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 7 Середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1; Чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб) - 3 ;  Фонд оплати праці - 118,3 тис.грн.;  Фонд 
оплати праці відносно попереднього року збільшився  на - 23 тис.грн.;  Протягом звітного періоду кадрова 
программа емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників не змінювалася. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Підприємство не належить до будь-яких об'єднань 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
Спільної діяльності підприємство не проводить 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Фінансова звітність ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське " за рік, що закінчився 31 грудня 2016р. була 
підготовлена  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності . 
Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться по журнально-ордернiй формi рахiвництва у 
вiдповiдностi до "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку в Українi". 
Запис в регiстрах бухгалтерського облiку проводиться на пiдставi первинних облiкових документiв, якi 
фiксують факти здiйснення господарських операцiй. 
Бухгалтерський облiк вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище. Результати 
господарської дiяльностi грунтуються на даних синтетичного та аналiтичноого облiку. 
Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України 
Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться у вiдповiдностi з нормативними документами та вимогоами 
бухгалтерського облiку. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 



інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік  
Основним видом дiяльносi товариства є здiйснення вантажних перевезень, як на Українi, так i за її межами, а 
також надання експедицiйних послуг. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  
Придбання: віконно-дверні конструкції - 43533,00 грн.,бетонні армовані блоки-256687,00 грн., зовнішнє 
освітлення - 55278,00 грн., зовнішня огорожа - 177204,00 грн. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація  
Правочинів з істотної участі не було. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення  
Основнi засоби пiдприємства перебувають у власному користуваннi. Орендованих основних засобiв 
пiдприємство не має. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок звiтнього перiоду становить - 0,88%, на 
кiнець - 0,74%.  Первiсна вартiсть на початок звiтнього перiоду 2587,0 тис.грн, на кiнець 3115,0 тис.грн. Cума 
зносу - 2314 тис.грн. Обмежень на використання майна емiтента немає. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень  
Основнi проблеми: 
- вiдсутнiсть чiтких законодавчих актiв;  
- погана цiнова полiтика на ПММ;  
- вiдсутнiсть чiтких митнх процедур при перетинi Державного кордону. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
Фактiв порушення чинного законодавства виявлено не було. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Фiнансова стiйкiсть пiдприємства оцiнюється за спiввiдношенням власного та позиченого капiталу у активах 
пiдприємства, за темпами нагомадження власного капiталу, спiввiдношення довготермiнових та 
короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотнiх активiв 
власними джерелами. 
Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi 
оборотнiх коштiв, тобто, часу, який необхiдний для перетворення їх в грошову наявнiсть. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених, але ще не виконаних договорiв немає. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 



В плануваннi основна увага придiляється спiвпрацi з закордонними партнерами по створеннi спiльних 
транспортних проектiв, а по можливостi-спiльних пiдприємств. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік  
Дослiджень та розробок Товариство не проводить. 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його 
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата 
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судових справ, стороною в яких виступаї Емiтент не було. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
д/н 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  
Власні основні засоби 

(тис. грн.)  
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  
 на початок 

періоду  
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

1 3 4 5 6 7 8 
1. Виробничого 
призначення:  

316 801 0 0 316 801 

будівлі та споруди 274 774   274 774 
машини та обладнання 32 23   32 23 
транспортні засоби     0 0 
земельні ділянки     0 0 
інші 10 4   10 4 
2. Невиробничого 
призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди     0 0 
машини та обладнання     0 0 
транспортні засоби     0 0 
земельні ділянки     0 0 
інвестиційна нерухомість     0 0 
інші    0 0 0 
Усього  316 801 0 0 316 801 
Опис В товариствi основнi засоби використовуються за 

призначенням, термiн їх дiї визначається наказом 
"Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову 
полiтику пiдприємства на 2016 рiк". 
Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства 
по вартостi їх фактичного придбання. Ступiнь 
використання визначається з урахуванням їх 
модефiкацiї. Знос нараховується прямолiнiйним 
методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається 
дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний 
перiод часу використання об'єкту основних засобiв. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  815 553 
Статутний капітал (тис. грн.)  807 807 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  807 807 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 8 тис.грн. Розрахункова вартість 
чистих активів перевищує скоригований статутний 
капітал на 8 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 
155 Цивільного кодексу України дотримані. 
Зменшення статутного капіталу не вимагається. 

 
3. Інформація про зобов’язання емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

Дата 
погашення 



(відсоток 
річних) 

Кредити банку X 0,00 X X 
у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

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

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 0,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 2044,00 X X 
Усього зобов'язань X 2044,00 X X 
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) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів* 
 

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках)  
1 2 3 4 5 

1 29.04.2016 4090,00 818,00 500,000000 
Опис: "Схвалити вчинення Товариством за рішенням Спостережної Ради Товариства протягом одного року (до 29 квітня   2017 року включно ) значних 

правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25%  вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною вартістю: 
1. Договорів підряду (субпідряду) - до 400 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 
2. Договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, фінансовий лізинг, банківська гарантія і т. ін.) - до 200 % вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності 
3. Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - до 400 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
4. Договорів застави, поруки, іпотеки - до 500 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності" 

 
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами. 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 
 

Дата виникнення події Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
29.04.2016 13.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
29.04.2016 13.05.2016 Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або 

банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Львівський аудит" 

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

23273456 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м. Львів, Замарстинівська,83а. 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

1287 30.03.2001 

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** 

- - - 01.01.1900 28.01.2021р 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю  Аудиторська фірма  
"ЛЬВІВСЬКИЙ АУДИТ" 
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 23273456 
79058,  Львівська обл., м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 83а,   
тел.:  тел.: 067 310 24 17;  
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1287 від 30.03.2001р. дійсне до 28.01.2021 
р. (рішення АПУ № 321/3 від 28.01.2016 р.),  
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0274 від 27.09.2012р. 
 (рішення АПУ 257/4 від 27.09.2012р.);  
             п/р № 2600844103 у  ПАТ АКБ "Львів" у м. Львові, МФО 325268  
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(Звіт незалежного аудитора) 
 
щодо фінансової звітності  
Публічного акціонерного товариства 
 "Львівське автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" 
 
станом на 31.12.2016 року 
 
 
м. Львів   29  березня  2017 р. 
 
Адресат - Власники цінних паперів, керівництво ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" 
 
1. Основні відомості про підприємство 
 
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Львівське автотранспортне підприємство 24656 
"Богданівське" 
Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:          03117613 
 Місцезнаходження:      79056 м. Львів, вул.Богданівська, 11. 
Дата державної реєстрації: зареєстровано 10.08.1999 року,14151200000003868. 
20.12.2011р.- реєстрація нової редакції статуту (протокол №5 від 15.11.2011р.). 
Публічне акціонерне товариство "Львівське автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" є 
правонаступником відкритого акціонерного товариства "Львівське автотранспортне підприємство 24656 
"Богданівське". 
 
 
Форма власності приватна. 
Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність за звітний період були :                   



Голова правління - п.Круглов С.С. 
  головний бухгалтер -   п.Труш В.М. 
Основним предметом  діяльності товариства є: вантажний автомобільний транспорт. 
Статутний капітал, згідно Статуту підприємства становить 498000 гривень. Кількість акцій- 1992000 шт. 
Номінальна вартість акцій - 0.25 грн. Всі акції-прості іменні. 
Згідно з реєстром акціонерів станом на 31.12.2016р. відкрито рахунки: фізичним особам акціонерам - 425 , 
володіють  34,723 % акцій; юридичним особам акціонерам - 3, володіють 65,277 % акцій  в тому числі 
акціонери, що володіють більш ніж 10% статутного капіталу: юридичні особи - 2; володіють 59,708 % акцій; 
фізичні особи - 0 чол.  
Державної частки немає.  
2. Опис аудиторської перевірки 
 
Аудиторська перевірка підприємства проведена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання 
думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". 
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті 
отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми 
звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. 
Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є 
сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі 
аудиту. 
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися 
тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка 
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і 
звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової  
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи  
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
Поставлені цілі до аудиторської перевірки: 
- висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів ПАТ "ЛАТП 24656 
"Богданівське" за 2016 р. та її відповідності встановленим нормам складання фінансової звітності. 
До перевірки надані: 
- установчі документи ПАТ  "ЛАТП 24656 "Богданівське"; 
- первинна документація та регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку; 
- податкова звітність; 
- наказ про облікову політику; 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2016 року;   
-  звіт про фінансові результати(звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, звіт про рух грошових коштів(за прямим 
методом), звіт про власний капітал за 2016 рік. 
 
Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились 
незмінними протягом періоду, що перевірявся. 
Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти 
товариства не містять суттєвих помилок. 
Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених у 
фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які підтверджують суми, відображені у фінансовій 
звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались при підготовці звітності, 
відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, 
аналізу облікової політики товариства. 
При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості, відповідно до якого виявленню 
підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової звітності. 
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити 
думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності. 
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення 
аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 



8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні 
товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг. 
3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів 
 
Згідно з МСА 200 управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності 
відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, 
який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної політики, облікових оцінок, які  відповідають 
обставинам. 
Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому 
числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності 
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного 
використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на 
основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні 
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". 
 
4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 
 
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових звітів та інших 
документів товариства на підставі аудиторської перевірки за результатами операцій з 01.01.2016р. по 
31.12.2016р. 
Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора дотримання 
етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської 
думки. 
Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг , зокрема до МСА 
700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності". 
 
 
 
5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700,705 
 
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є 
законодавство України. 
На думку аудитора, фінансова звітність підприємства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому 
об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ  "ЛАТП 24656 "Богданівське" станом на 31.12.2016р. за 
результатами операцій за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. 
Аудитором перевірено наступні форми фінансової звітності товариства:  
- Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2016 року;   
-  звіт про фінансові результати(звіт про сукупний дохід) за 2016 рік , звіт про рух грошових коштів(за прямим 
методом) , звіт про власний капітал за 2016 рік.  
На думку аудитора, перевірка проведена з достатнім рівнем впевненості в тому, що масштаб аудиторських 
робіт надає можливість виявлення всіх суттєвих відхилень від діючих на момент перевірки вимог діючого 
законодавства. 
В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова 
звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.  
 
У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити 



висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
 
6. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 
 
Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2016 році Товариством були допущені деякі невідповідності 
в частині ведення бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності. Так, Товариство не проводило 
переоцінки основних засобів до їх справедливої вартості і основні засоби обліковуються за первісною 
(історичною) вартістю. Проте, це має обмежений вплив та не впливає на загальний фінансовий стан 
Товариства. 
За результатами аудиту не встановлено іншої інформації про дії, що відбулися чи можуть відбутися протягом 
звітного року та можуть вплинути на фінансово- господарський стан ТОВАРИСТВА і можуть призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" від 23.06.2006 року №3480-YI, зі змінами та доповненнями. У ході роботи ми підтверджуємо, що 
загальний порядок обліку активів, зобов`язань, пасивів, викладених у цьому висновку, відповідає вимогам 
законодавчих та нормативних актів України. 
 
7. Умовно-позитивна думка аудитора 
 
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2016 року згiдно з визначеною концептуальною основою 
фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової 
полiтики пiдприємства, але не в повному обсязi вiдповiдають МСФЗ. Iнформацiя, отримана внаслiдок 
застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть 
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.  
 
8. Примітки до фінансової звітності 
 
8.1 Примітки до Балансу (звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2016 року 
 
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2016 року згiдно з визначеною концептуальною основою 
фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової 
полiтики пiдприємства. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, 
дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства чи помилок.  
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 
16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної 
дiяльностi, для здавання в оренду iншим підприємствам, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається 
використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити 
економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. 
 В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних 
засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 
звiтного перiоду складає 2587 тис. грн., на кiнець - 3115 тис. грн. За період 2016 року первісна вартість 
основних засобів збільшилась на 528 тис.грн.  Знос на початок звiтного перiоду дорiвнює (2271) тис.грн., на 
кiнець - (2314) тис. грн.  
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до 
облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до 
вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". 
Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по 
приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не 
повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим 
витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у 
вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, 
якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного 
використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в 
якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується 
прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у 
сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних 
активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.  
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" У валюту балансу включено вартiсть 
виробничих запасiв ,які складають на початок звiтного перiоду 11 тис. грн., на кiнець - 5 тис. грн.. У первiсну 



вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на 
заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу 
постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням 
запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є 
їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною 
вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi 
запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли 
балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних 
запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. 
Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня 
справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в 
бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, 
виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної 
iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом 
"перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу 
ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).   
Сума  торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi 
облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi:  Дебiторська 
заборгованiсть за продукцію,товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною 
вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 134 тис. грн., на кiнець - 296 тис. грн.  Дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  (на початок звiтного року - 35 тис. грн., на кiнець - 1 тис. грн.). 
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. - 375 тис.грн.  
 Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, 
поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi 
строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому 
суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i 
вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi 
овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства 
складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та 
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, 
якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та 
наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 26 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 76 тис. грн. на 
кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок i кiнець 
звiтного перiоду. 
  
 Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 807 тис. грн. 
Непокритий збиток на 01.01.2016р. становить (254) тис. грн., на 31.12.2016р. дорiвнює 8 тис. грн.  
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в 
майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. 
Зобов'язання відображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - їх оцiнка 
може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi 
їх погашення. 
 Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй 
вартостi отриманих активiв або послуг. 
 Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi 
зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. 
Визнання доходiв i витрат. 
 Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi 
операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд 
реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних 
ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає 
усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. 
 Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за 
придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi 
нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:.  Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 4 тис. грн., на кiнець - 2 тис. 
грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 14 тис. грн., на кiнець - 52 тис. грн.)  
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 4 тис. грн., на кiнець - 2 тис. грн.)  Поточнi 
зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 7 тис. грн., на кiнець - 9 тис. грн.). Інші поточні 
зобов"язання - 2005 тис.грн. на початок періоду; 2044 тис.грн. - на кінець звітного періоду. 
  
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства 
немає. 



 
8.2. Примітки до Звіту про фінансові результати за 2016 р. 
 
 
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер інших операційних витрат. Інші операційні 
витрати за звiтний перiод становлять (12) тис. грн.,а саме: штрафи - 10,0 тис. грн. , інші витрати - 2,0 тис. грн.  
Розмір адміністративних витрат за 2016р. - 460 тис.грн., а саме:  зарплата   адмінапарату - 127,6 тис. грн., інші  
витрати - 328,1 тис. грн.,  послуги банку - 4,3 тис, грн.  
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та 
"загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2016:  Загальний сукупний прибуток становить 262 
тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у 
Товариства немає. 
 
За результатами аудиту не встановлено іншої інформації про дії, що відбулися чи можуть відбутися протягом 
звітного року та можуть вплинути на фінансово- господарський стан ТОВАРИСТВА і можуть призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" від 23.06.2006 року №3480-YI, зі змінами та доповненнями. У ході роботи ми підтверджуємо, що 
загальний порядок обліку активів, зобов`язань, пасивів, викладених у цьому висновку, відповідає вимогам 
законодавчих та нормативних актів України. 
8.3 Примітки до Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік 
 
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi 
обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень 
грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути 
корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. 
Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових 
виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом 
коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на 
виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи 
щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної 
дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками 
вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується 
вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не 
грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух 
грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта 
господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть 
впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. 
Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi 
кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння 
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує 
ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає 
впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо 
класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд 
iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових 
коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, 
отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi 
перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом 
звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як 
витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi 
вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi 
потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв 
для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати 
як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. 
Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як 
грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання 
фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових 
коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою 
також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для 
полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати 
дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2016р. в сумi 76 
тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо 
iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. 



Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є 
основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 
виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: 
надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв 
постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, 
виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд 
операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить  593  тис. грн.  
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути 
класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних 
активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 
розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає 
виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових 
активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво 
власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а 
також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових 
iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за 
iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних 
цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших 
суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що 
визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси 
грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою 
установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики 
фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними 
контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для 
дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження 
грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли 
такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як 
фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 
(543) тис. грн.(видаток).  
 Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних 
паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. 
Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд 
випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання 
або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску 
незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або 
довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем 
для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд 
фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 76 тис. 
грн. У звiтному роцi залишок коштiв збільшився на 50 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають 
розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 
 
8.4 Примітки до Звіту про власний капітал за 2016 рік 
 
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: 
на 31.12.2016 чистий прибуток становить 262 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного 
капiталу - 807 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Нерозподіленого прибутку (непокритого збитку): 
(254) тис. грн. - на початок звiтного року, 8 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства 
ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" не змiнювався у 2016 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 807 
тис. грн., який станом на 31.12.2016р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 
1992000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, 
пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, 
в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та 
пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.  
 
 
9. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
 
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом 
вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення 
вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004р. №485. 
Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне 



акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого 
статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 
Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. 
Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів 
та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал. 
Станом на 31.12.2016 р. чисті активи ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" складають: 
 
Рядок  Сума на кінець звітного періоду,  
тис. грн.. 
1. АКТИВИ  
1.1 Необоротні актив       2595 
1.2 Оборотні активи 838 
1.3 Необоротні активи,утримувані для продажу,та групи вибуття         0 
1.4 Усього активів 3433 
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
2.1 Довгострокові зобов'язання  23 
2.2 Поточні зобов'язання 2595 
2.3 Зобов"язання,пов"язані з необоротними активами,утримуваними для продажу,та групами вибуття 0 
2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 0 
2.5 Усього зобов'язань                           2618 
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.5) 815 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 807 
4.1 Неоплачений капітал 0 
4.2 Вилучений капітал 0 
5.  Відвернення (рядок 3 - рядок 4) 8 
 
Таким чином, станом на 31.12.2016р. чисті активи ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" дорівнюють 815 тис. грн., 
що є більше від розміру статутного капіталу товариства на 8 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого 
законодавства. 
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" знаходиться у межах 
діючого законодавства. 
10. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю 
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про 
події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та 
призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про 
цінні папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.  
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво 
викривлення у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 
 
 
11. Виконання значних правочинів 
 
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений 
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і 
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої  річної фінансової звітності. 
Товариство у 2016 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання 
значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності).  
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство 
дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. 
 
 
12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам 
законодавства 
 
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти 
рішення  щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 
аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати 



корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного 
товариства з акціонерами та інвесторами. 
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України 
"Про акціонерні товариства". 
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцію виконує у Товариства голова 
наглядової ради. 
 
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому 
числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати 
судження щодо: 
1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні 
товариства" та вимогам Статуту; 
2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація 
про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства. 
Станом на 31.12.2016 року акціями товариства володіли 428 акціонерів. 
Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" здійснюється 
відповідно до: 
- розділу 8. Статуту, затвердженого 15.11.2011 року; 
- рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №5 від 15.11.2011 року). 
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів; 
- наглядова рада; 
- правління; 
- ревізійна комісія. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, 
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №5 від 15.11.2011 року). 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положенням 
про наглядову раду (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №5  від 15.11.2011 року). 
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні 
товариства" - до 30 квітня. 
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про 
акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. 
Протягом звітного року директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською 
діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.  
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року 
здійснювався ревізійною комісією. 
Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-
господарської діяльності акціонерного товариства за 2015 рік. Звіт ревізійної комісії не містить суттєвих 
зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності,  підтверджує достовірність та 
повноту даних фінансової звітності за 2016 рік.  
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились. 
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське", вважає за необхідне 
зазначити наступне: 
- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, 
забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 
адміністративний та бухгалтерський контроль. 
- адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками ПАТ "ЛАТП 24656 
"Богданівське" таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усі 
необхідні для повної операції повноваження. 
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 
попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. 
Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур 
внутрішнього контролю у ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське". Систему внутрішнього контролю можна вважати 
достатньою. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього 
аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити наступні висновки: 
1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону 
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту; 
2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває 



фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. 
13. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства 
 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його 
середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під 
час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до 
управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані 
спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта 
господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, 
облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
У своїй поточній діяльності ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" наражається на зовнішні та внутрішні ризики. 
Система управління ризиками, які притаманні ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське", включає наступні складові: 
- стратегія та мета ризик - менеджменту; 
- управління ризиками; 
- загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків; 
- джерела та механізми контролю за ризиками; 
- аналіз ризиків. 
Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" визначає наглядова рада, а 
загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор. 
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" внаслідок 
шахрайства. 
14. Висловлення думки щодо розкриття інформації про події після звітної дати, які відбулися до подання 
фінансової звітності за 2016 р. 
 Інформації про події, які відбулися після звітної дати, але до подання фінансової звітності за 2016 р. та 
можуть вплинути на фінансово-господарський стан ТОВАРИСТВА, аудитору невідома. 
 
15. Основні відомості про аудиторську фірму 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, 
зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка здійснює свою діяльність на 
підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., 
рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2016р. №321/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 
28.01.2021р.; сертифікат аудитора серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію сертифіката продовжено: 
28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; 26.09.2014р. №300/2 до 30.11.2019р.; реєстраційний № 3282; Свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості згідно рішення Аудиторської палати України №257/4 від 
27.09.2012р. 
Місцезнаходження: 79058, м. Львів, Замарстинівська,83а. 
Тел.: 067 3102417. 
Договір №24/02 від 24.02.2017 р. 
Аудиторська перевірка проводилась: з 24.03.2017р. по 29.03.2017р. 
                                                    
Директор 
ТзОВ Аудиторська фірма "Львівський аудит"                  Малюца Л.Г. 
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Інформація про стан корпоративного управління 

Загальні збори акціонерів 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2014 0 0 
2 2015 0 0 
3 2016 0 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 (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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 (запишіть) Позачергові збори 

не скликалися 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

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

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 0 



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

0 

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

0 

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) Наглядова рада 

припинила 
повноваження  
29.04.2016 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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/н 

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

0 

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 
Інше (запишіть) не створено 
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності 

д/н 

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 (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 



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

своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

 X 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 
ревізора / ні) 

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

0 

Відповідно до статуту вашого 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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні 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 Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Так Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Ні Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Ні Так Ні 



Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Так Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

ні 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
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)  статут 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
ться на 

загальних 
зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Ні Так Ні 

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

Ні Так Ні Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Ні Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Ні Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Ні Ні Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

так  

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 



* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) Аудитора не 

змінювали 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи   X 
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 



років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

не визначились  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

так  

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

ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 

01.01.1900 

яким органом управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

ні 

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 
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  

д/н 

 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі 
або споживачам фінансових послуг. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 



встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною 
таємницею), або про їх відсутність. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське 
автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" 

за ЄДРПОУ 03117613 

Територія  за КОАТУУ 4610137200 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт. за КВЕД 49.41 
Середня кількість працівників, осіб (1) 7   
Адреса, телефон: 79056, Львівська, Личакiвський, м.Львів, вул.Богданівська, буд.11 032/242-06-51 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2016 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1318 1323  
Основні засоби 1010 316 801  
первісна вартість 1011 2587 3115  
знос 1012 (2271) (2314) 0 
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    
Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035 471 471  
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Гудвіл 1050    
Відстрочені аквізиційні витрати 1060    
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 2105 2595  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 11 5  
- виробничі запаси 1101 11 5  
- незавершене виробництво 1102    
- готова продукція 1103    
- товари 1104    
Поточні біологічні активи 1110    
Депозити перестрахування 1115    
Векселі одержані 1120    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 134 296  



роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130    
з бюджетом 1135 35 1  
- у тому числі з податку на прибуток 1136    
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 297 375  
Поточні фінансові інвестиції 1160 2 2  
Гроші та їх еквіваленти 1165 26 76  
- готівка 1166    
- рахунки в банках 1167 26 76  
Витрати майбутніх періодів 1170    
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
- в резервах незароблених премій 1183    
- в інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190  83  
Усього за розділом II 1195 505 838  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200   0 

Баланс 1300 2610 3433  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 807 807  
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410    
- емісійний дохід 1411    
- накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (254) 8  
Неоплачений капітал 1425    
Вилучений капітал 1430    
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 553 815  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515 23 23  
Довгострокові забезпечення 1520    
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525    
- благодійна допомога 1526    
Страхові резерви 1530    
- резерв довгострокових зобов'язань 1531    
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
- резерв незароблених премій 1533    
- інші страхові резерви 1534    
Інвестиційні контракти 1535    
Призовий фонд 1540    
Резерв на виплату джек-поту 1545    
Усього за розділом II 1595 23 23  
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600    
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610    



товари, роботи, послуги 1615 4 2  
розрахунками з бюджетом 1620 14 52  
- у тому числі з податку на прибуток 1621  2  
розрахунками зі страхування 1625 4 2  
розрахунками з оплати праці 1630 7 9  
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635  486  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690 2005 2044  
Усього за розділом IІІ 1695 2034 2595  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800   0 

Баланс 1900 2610 3433  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
 
 Керівник   Круглов С.С. 

 
 Головний бухгалтер   Труш В.М. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське 
автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" 

за ЄДРПОУ 03117613 

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

 
За 2016 р. 

 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 2066 596 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1330) (412) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 736 184 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120   
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (460) (397) 
Витрати на збут 2150   
Інші операційні витрати 2180 (12) (38) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 264  
збиток 2195  (251) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250   
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270   
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 264  
збиток 2295  (251) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350 262  
збиток 2355  (251) 

II. Сукупний дохід 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка 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 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 262 -251 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 567 285 
Витрати на оплату праці 2505 118 116 
Відрахування на соціальні заходи 2510 29 50 
Амортизація 2515 53 45 
Інші операційні витрати 2520 576 126 
Разом 2550 1343 622 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   
Дивіденди на одну просту акцію 2650  0 

 
Примітки: 
Чистий дохід (випучка) від реалізації продукції (товарів)- це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням 
відповідних податків, зборів, знижок тощо 
 
 
 Керівник   Круглов С.С. 

 
 Головний бухгалтер   Труш В.М. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське 
автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" 

за ЄДРПОУ 03117613 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2016 р. 
 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 1597 734 
Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1169  
Надходження від повернення авансів 3020  5 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   
Надходження від операційної оренди 3040   
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095   
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 (133) (43) 
Праці 3105 (103) (100) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (30) (53) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (342) (216) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (1) (34) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (95) (51) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (246) (131) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (458)  
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (965) (294) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145   
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190 (142) (6) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 593 27 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205   
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215   
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255   
необоротних активів 3260 (543) (74) 
Виплати за деривативами 3270   
Витрачання на надання позик 3275   
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280   



господарської одиниці 
Інші платежі 3290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (543) (74) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300   
Отримання позик 3305  158 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   
Інші надходження 3340   
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345   
Погашення позик 3350  (83) 
Сплату дивідендів 3355   
Витрачання на сплату відсотків 3360  (6) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 69 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 50 22 
Залишок коштів на початок року 3405 26 4 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415 76 26 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими 
напрямами і на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Круглов С.С. 

 
 Головний бухгалтер   Труш В.М. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське 
автотранспортне підприємство 24656 "Богданівське" 

за ЄДРПОУ 03117613 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2016 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 
  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510     
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

- збільшення (зменшення) запасів 3551     
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552     

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563     

- збільшення (зменшення) поточної 3564     



кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 
- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566     

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  
Сплачені відсотки 3585 X  X  
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200  X  X 
необоротних активів 3205  X  X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215  X  X 
дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення позик 3230     
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235     

Інші надходження 3250  X  X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X  X  
необоротних активів 3260 X  X  
Виплати за деривативами 3270 X  X  
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300  X  X 
Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X  X  
Погашення позик 3350 X  X  
Сплату дивідендів 3355 X  X  
Cплату відсотків 3360 X  X  
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     
 



Примітки: 
підприємство звітується за прямим методом. 
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Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське автотранспортне підприємство 24656 
"Богданівське" 

за ЄДРПОУ 03117613 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2016 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 
Стаття Код 

рядка 
Зареєстрований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 807    (254)  0 553 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 807 0 0 0 (254) 0 0 553 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     262   262 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

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

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200        0 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 

4215        0 



законодавства 
Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240        0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260        0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

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

4291       0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 262 0 0 262 
Залишок на кінець року 4300 807 0 0 0 8 0 0 815 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Круглов С.С. 

 
 Головний бухгалтер   Труш В.М. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки) 

 
 
Примітки до фінансової звітності 
 
1 Примітки до Балансу (звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2016 року 
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2016 року згiдно з визначеною концептуальною основою 
фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимогам законодавства України i прийнятої облiкової 
полiтики пiдприємства. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, 
дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства чи помилок.  
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 
16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної 
дiяльностi, для здавання в оренду iншим підприємствам, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається 
використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити 
економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. 
 В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних 
засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 
звiтного перiоду складає 2587 тис. грн., на кiнець - 3115 тис. грн. За період 2016 року первісна вартість 
основних засобів збільшилась на 528 тис.грн.  Знос на початок звiтного перiоду дорiвнює (2271) тис.грн., на 
кiнець - (2314) тис. грн.  
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до 
облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до 
вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". 
Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по 
приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не 
повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим 
витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у 
вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, 
якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують строк корисного 
використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в 
якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується 
прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у 
сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних 
активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.  
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" У валюту балансу включено вартiсть 
виробничих запасiв ,які складають на початок звiтного перiоду 11 тис. грн., на кiнець - 5 тис. грн.. У первiсну 
вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на 
заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу 
постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням 
запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є 
їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною 
вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi 
запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли 
балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних 
запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. 
Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня 
справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в 
бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, 
виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної 
iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом 
"перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу 
ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).   
Сума  торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi 
облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi:  Дебiторська 
заборгованiсть за продукцію,товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною 
вартiстю та становить на початок звiтного перiоду 134 тис. грн., на кiнець - 296 тис. грн.  Дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  (на початок звiтного року - 35 тис. грн., на кiнець - 1 тис. грн.). 
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. - 375 тис.грн.  



 Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, 
поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi 
строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому 
суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i 
вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi 
овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства 
складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та 
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, 
якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та 
наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 26 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 76 тис. грн. на 
кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок i кiнець 
звiтного перiоду. 
  
 Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 807 тис. грн. 
Непокритий збиток на 01.01.2016р. становить (254) тис. грн., на 31.12.2016р. дорiвнює 8 тис. грн.  
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в 
майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. 
Зобов'язання відображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - їх оцiнка 
може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi 
їх погашення. 
 Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй 
вартостi отриманих активiв або послуг. 
 Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi 
зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. 
 Визнання доходiв i витрат. 
 Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi 
операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд 
реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних 
ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає 
усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. 
 Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за 
придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi 
нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:.  Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 4 тис. грн., на кiнець - 2 тис. 
грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 14 тис. грн., на кiнець - 52 тис. грн.)  
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 4 тис. грн., на кiнець - 2 тис. грн.)  Поточнi 
зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 7 тис. грн., на кiнець - 9 тис. грн.). Інші поточні 
зобов"язання - 2005 тис.грн. на початок періоду; 2044 тис.грн. - на кінець звітного періоду. 
  
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства 
немає. 
2. Примітки до Звіту про фінансові результати за 2016 р. 
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер інших операційних витрат. Інші операційні 
витрати за звiтний перiод становлять (12) тис. грн.,а саме: штрафи - 10,0 тис. грн. , інші витрати - 2,0 тис. грн.  
Розмір адміністративних витрат за 2016р. - 460 тис.грн., а саме:  зарплата   адмінапарату - 127,6 тис. грн., інші  
витрати - 328,1 тис. грн.,  послуги банку - 4,3 тис, грн.  
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та 
"загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2016:  Загальний сукупний прибуток становить 262 
тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у 
Товариства немає. 
 
За результатами аудиту не встановлено іншої інформації про дії, що відбулися чи можуть відбутися протягом 
звітного року та можуть вплинути на фінансово- господарський стан ТОВАРИСТВА і можуть призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" від 23.06.2006 року №3480-YI, зі змінами та доповненнями. У ході роботи ми підтверджуємо, що 
загальний порядок обліку активів, зобов`язань, пасивів, викладених у цьому висновку, відповідає вимогам 
законодавчих та нормативних актів України. 
8.3 Примітки до Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік 
 
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi 
обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень 
грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути 
корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. 



Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових 
виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом 
коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на 
виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи 
щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної 
дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками 
вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується 
вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не 
грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух 
грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта 
господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть 
впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. 
Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi 
кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння 
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує 
ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає 
впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо 
класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд 
iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових 
коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, 
отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi 
перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть. Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом 
звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як 
витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi 
вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi 
потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв 
для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати 
як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. 
Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як 
грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання 
фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових 
коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою 
також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для 
полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати 
дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2016р. в сумi 76 
тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо 
iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. 
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є 
основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 
виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: 
надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв 
постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, 
виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд 
операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить  593  тис. грн.  
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути 
класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних 
активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 
розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає 
виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових 
активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво 
власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а 
також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових 
iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за 
iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних 
цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших 
суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що 
визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси 
грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою 
установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики 
фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними 
контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для 
дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження 



грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв "своп", окрiм випадкiв, коли 
такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як 
фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 
(543) тис. грн.(видаток).  
 Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних 
паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. 
Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд 
випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання 
або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску 
незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або 
довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем 
для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд 
фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець року становить 76 тис. 
грн. У звiтному роцi залишок коштiв збільшився на 50 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають 
розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 
4 Примітки до Звіту про власний капітал за 2016 рік 
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: 
на 31.12.2016 чистий прибуток становить 262 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного 
капiталу - 807 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Нерозподіленого прибутку (непокритого збитку): 
(254) тис. грн. - на початок звiтного року, 8 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства 
ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" не змiнювався у 2016 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 807 
тис. грн., який станом на 31.12.2016р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 
1992000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, 
пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, 
в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та 
пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.  
 
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
 
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом 
вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення 
вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004р. №485. 
Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне 
акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого 
статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 
Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. 
Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів 
та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал. 
Станом на 31.12.2016 р. чисті активи ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" складають: 
 
Рядок  Сума на кінець звітного періоду,  
тис. грн.. 
1. АКТИВИ  
1.1 Необоротні актив       2595 
1.2 Оборотні активи 838 
1.3 Необоротні активи,утримувані для продажу,та групи вибуття         0 
1.4 Усього активів 3433 
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
2.1 Довгострокові зобов'язання  23 
2.2 Поточні зобов'язання 2595 
2.3 Зобов"язання,пов"язані з необоротними активами,утримуваними для продажу,та групами вибуття 0 
2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 0 
2.5 Усього зобов'язань                           2618 
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.5) 815 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 807 
4.1 Неоплачений капітал 0 
4.2 Вилучений капітал 0 



5.  Відвернення (рядок 3 - рядок 4) 8 
 
Таким чином, станом на 31.12.2016р. чисті активи ПАТ "ЛАТП 24656 "Богданівське" дорівнюють 815 тис. грн., 
що є більше від розміру статутного капіталу товариства на 8 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого 
законодавства. 
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