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

Голова лiквiдацiйної 
комiсiї       Демчук Вiталiй Васильович 

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

М.П. 
26.02.2019 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Відкрите акцiонерне товариство "Львiвагротранссервiс" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00858326 

4. Місцезнаходження 

Львівська , Пустомитiвський район, 81121, селище Муроване, Сiчових Стрiльцiв 34 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(032) 2254355 (032) 2254355 

6. Електронна поштова адреса 

r.bardyn@ukfliga.com.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2019 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці www.lvivagrotransservis.bfg.lviv.ua 

в мережі 
Інтернет 26.02.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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) X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

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)  

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

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  

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  

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 за 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)  

30. Річна фінансова звітність X 

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

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

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

 

34. Примітки 
У звязку iз з початком у листопадi 2013 року процедури лiквiдацiї емiтента цiнних паперiв та 
припиненняя фiнансово-господарської дiяльностi АТ "Львiвагротранссервiс" не отримувало 
лiцензiй (договорiв) на окремi види дiяльностi. 
Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств, участi у створеннi юридичних осiб 
емiтент не приймав. 
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, оскiльки визначеня рейтингової оцiнки 
товариство не здiйснювало. "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, оскiльки дивiденди 
власникам акцiй АТ "Львiвагротранссервiс"у звiтному роцi не нараховувалися таi не 
виплачувалися. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, оскiльки облiгацiї АТ "ЛЬвiвагротранссервiс" не 

 



випускало. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, оскiльки iншi цiннi папери 
АТ "Львiвагротранссервiс" не випускало. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, оскiльки викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду АТ "Львiвагротранссервiс" не здiйснювався. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня 
, оскiльки боргових цiнних паперiв АТ "Львiвагротранссервiс" не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, оскiльки АТ "Львiвагротранссервiс" 
iпотечних облiгацiй не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, оскiльки iпотечних сертифiкатiв АТ 
"Львiвагротранссервiс" не випускало. 
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, оскiльки ФОН АТ "Львiвагротранссервiс" не створювався. 
"Звiт про стан обєкта нерухомостi" вiдсутнiй, оскiльки АТ "Львiвагротранссервiс" не випускало 
цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
АТ "Львiвагротранссервiс" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 
за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги 
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
вiдсутня. 
Посади корпоративного секретаря на АТ "Львiвагротранссервiс" немає. 
Фiнансова звiтнiсть АТ "Львiвагротранссервiс" складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку. 
Загальнi збори акцiонерiв АТ "Львiвагротранссервiс" (черговi та позачерговi) у 2018 роцi не 
скликалися. 
Особлива iнформацiя у дiяльностi ВАТ "Львiвагротранссервiс" протягом звiтного перiоду не 
виникала. 
У звязку iз завершенням процедури припинення АТ "Львiвагротранссервiс" шляхом лiквiдацiї, 
що була розпочата у 2013 роцi, вiдсутнiстю у звiтному перiодi фiнансово-господарських 
операцiй, значним здорожчанням в Українi вартостi послуг, що надаються незалежними 
зовiншнiми аудиторами, та браком у пiдприємства обiгових коштiв, керiвництво акцiонерного 
товариства вважало за недоцiльне залучати аудитора (аудиторську фiрму) для висловлення 
думки щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi керiвництва АТ "ЛЬвiвагротранссервiс". 
Вiдповiдно до вимог частини 3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
iнформуємо, що: 
- органами управлiння АТ "Львiвагротранссервiс" є загальнi збори та лiквiдацiйна комiсiя (п.2 
ч.3 ст.40); 
- АТ "Львiвагротранссервiс" здiйснювало випуск 1 979 200 штук простих iменних акцiй у 
бездокументарнiй формi iснування; емiтент цiнних паперiв не здiйснював публiчної пропозицiї 
цiнних папепрiв, а його акцiї не перебували на торгах на фондовiй бiржi та не включалися до 
бiржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40); 
- протягом 2018 року АТ "Львiвагротранссервiс" не вчиняло значних правочинiв або 
правочинiв, щодо вчинення яких була заiнтересованiсть, не надавало згоду на вчинення 
значних правочинiв (п.7 ч.3 ст.40); 
- АТ "Львiвагротранссервiс" не володiє iнформацiєю про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 
акцiоннерним товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування яких 
створює заiнтересованiсть (п.8 ч.3 ст.40); 
- власником пакету 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй АТ "Львiвагротранссервiс" є товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Муроване-Транс" (iдентифiкацiйни код за ЄДРПОУ- 38641945 ), 
якому належить 1 482 116 штук простих iменних акцiй; змiни акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню 
пакета акцiй АТ "Львiвагротранссервiс" у 2018 роцi не виникало (п.9 ч.3 ст.40) 
- протягом звiтного перiоду нет було змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями АТ 



"Львiвагротранссервiс", сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 
пороговому значенню пакета акцiй (п.10 ч.3 ст.40); 
- протягом звiтного перiоду не було змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, 
пов’язаних з голосуючими акцiями АТ "Львiвагротранссервiс", сумарна кiлькiсть прав за якими 
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40); 
- звiт керiвництва АТ "Львiвагротранссервiс" (п.12 ч.3 ст.40): оскiльки з листопада 2013 року 
пiдприємство перебуває у станi припиннення шляхом лiквiдацiї, будь-якi перспективи 
подальшого розвитку емiтента цiнних паперiв вiдсутнi, на оцiнку його активiв, зобов’язань, 
фiнансового стану i доходiв або витрат нiщо у даний час не впливає; 
- звiт про корпоративне управлiння: 
1) АТ "Львiвагротранссервiс" не затверджувало власного кодексу корпоративного управлiння; 
2) У звязку з триваючою процедурою припинення юридичної ососби шляхом лiквiдацiї АТ 
"Львiвагротранссервiс" не мало намiру добровiльно застосовувати кодекс корпоративного 
управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного 
управлiння, а також не використосвує практику корпоративного управлiння, застосовувану 
понад визначенi законодавством України вимоги. 
3) загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) АТ "Львiвагротранссервiс" у 2018 роцi не скликалися; 
4) в АТ "Львiвагротранссервiс" вiдсутня наглядова рада, а колегiальним виконавчим органом є 
лiквiдацiйна комiсiя, яка збирається у мiру необхiдностi для вирiшення актуальних питань 
лiквiдацiї юридичної особи; 
5) в АТ "Львiвагротранссервiс" вiдсутня система внутрiшнього контролю та управлiння 
ризиками; 
6) ТОВ "Муроване-Транс" є особою, яка прямо або опосередковано є власником значного 
пакета акцiй АТ "Львiвагротранссервiс"; 
7) обмеження прав щодо голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах АТ 
"Львiвагротранссервiс" є закрiплене у нормах п.9 Прикiнцевих положень "Про депозитарну 
систему України"; 
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб визначено у положеннях статуту АТ 
"Львiвагротранссервiс"; 
9) повноваження посадових осiб емiтента визначенi у положеннях статуту АТ 
"Львiвагротранссервiс". 
- лiквiдацiйна комiсiя, якi здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента 
цiнних паперiв, стверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть АТ "Львiвагротранссервiс" , 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 
достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 
прибутки та збитки емiтента цiнних паперiв, а також про те, що звiт керiвництва включає 
достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської 
дiяльностi i стан емiтента цiнних паперiв, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 
з якими АТ "Львiвагротранссервiс" стикалося у господарськiй дiяльностi (п.13 ч.3 ст.40); 
- статутний капiтал АТ "Львiвагротранссервiс" складає 494 800 гривень та подiлений на 1 979 
200 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок (0,25 грн.) кожна, права та 
обов’язки акцiонерiв (учасникiв) визначенi нормами Законiв України "Про акцiонернi 
товариства" та "Про цiннi папери та фондовий ринок" (п.15 ч.3 ст.40); 
- положення статуту АТ "Львiвагротранссервiс" не мiстять обмежень щодо обiгу цiнних паперiв 
емiтента, в тому числi необхiдностi отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв 
згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); 
- працiвники АТ "Львiвагротранссервiс" не володiють iншими цiнними паперами (крiм акцiй) 
емiтента, а також акцiями, кiлькiсний показник яких становив би понад 0,1 вiдсотка розмiру 
статутного капiталу акцiонерного товариства (п.17 ч.3 ст.40); 
- емiтент цiнних паперiв не володiє вiдомостями про корпоративнi договори, укладенi 
акцiонерами (учасниками) АТ "Львiвагротранссервiс" (п.18 ч.3 ст.40); 
- емiтенту цiнних паперiв не вiдомо про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, 



умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над АТ 
"Львiвагротранссервiс" (п.19 ч.3 ст.40); 
- внутрiшнiми документами та розпорядчими актами АТ "Львiвагротранссервiс"не передбаченi 
будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 
разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); 
- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй АТ "Львiвагротранссервiс" становить 1 482 116 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй АТ "Львiвагротранссервiс", права голосу за якими обмежено, 
становить 497 084 штуки, голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано iншiй особi - немає (п.21 ч.3 ст.40); 
- АТ "Львiвагротранссервiс" не здiйснювало протягом 2018 року придбання власних акцiй (п.23 
ч.3 ст.40); 
- АТ "Львiвагротранссервiс" не створювало фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв (п.24 ч.3 ст.40). 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Відкрите акцiонерне товариство "Львiвагротранссервiс" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

ААВ 219936 

3. Дата проведення державної реєстрації 

10.07.1995 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

494800 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 
1 

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

41.49 Вантажний автомобiльний транспорт (основний) 

45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами 

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерного товариства, лiквiдацiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

26007712674113 

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 
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від 
загальної кількості) 

Регiональне вiддiлення 
ФДМУ по Львiвськiй 

областi 
20823070 

79000Україна мiсто 
Львiв Сiчових Стрiльцiв 

3 
0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від 
загальної кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова лiквiдацiйної комiсiї 

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

Демчук Вiталiй Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1995 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

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

11.11.2016 безстроково 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди за роботу у лiквiдацiйнiй комiсiї ВАТ "Львiвагротранссервiс" 
протягом 2018 року - 14,7 тис. грн.. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iншою iнформацiєю про посадову особу Товариство не володiє. 



Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерного товариства вiд 15.11.2016 року (протокол №15) 
обрано членом лiквiдацiйної комiсiї ВАТ "Львiвагротранссервiс". 
Рiшенням лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) акцiонерного товариства вiд 16.11.2016 року 
обрано головою лiквiдацiйної комiсiї ВАТ "Львiвагротранссервiс" .Працює за сумiсництвом. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член лiквiдацiйної комiсiї 

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

Когут Ольга Василiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Львiвагротрассервiс", головний бухгалтер 

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

30.05.2013 безстроково 

9) Опис 

Грошову винагороду або винагороду у натуральнiй формi за роботу у лiквiдацiйнiй комiсiї ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" протягом 2018 року не отримувала. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.  
Паспортнi данi (паспорт серiї КА 697414, виданий 27.11.1997 року Пустомитiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй областi) 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента цiнних 
паперiв немає. 
Iншою iнформацiєю про посадову особу акцiонерне товариство не володiє. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член лiквiдацiйної комiсiї 

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

Шиманський Назарiй Миронович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 



1987 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ОВЕРКО", агент торговельного вiддiлу збуту 

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

22.11.2013 безстроково 

9) Опис 

Грошову винагороду або винагороду у натуральнiй формi за роботу у лiквiдацiйнiй комiсiї ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" протягом 2018 року не отримував. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.  
Паспортнi данi (паспорт серiї КС 320011, виданий 06.09.2004 року Сихiвським РВ ЛМУ УМВСУ у 
Львiвськiй областi) 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента цiнних 
паперiв немає. 
Iншою iнформацiєю про посадову особу акцiонерне товариство не володiє. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

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

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
лiквiдацiйної 

комiсiї 
Демчук Вiталiй Васильович  0 0 0 0 0 0 

Член 
лiквiдацiйної 

комiсiї 
Когут Ольга Василiвна  0 0 0 0 0 0 

Член лiчильної 
комiсiї 

Шиманський Назарiй 
Миронович  0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи* Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповадальнiстю "Муроване-

Транс" 
38641945 

81121 Україна Львівська 
Пустомитiвський селище Муроване 

д/н 
1482116 74.8846 1482116 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Усього 1482116 74.8846 1482116 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04107 04071 м. Київ д/н мiсто Київ Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності депозитарнi послуги 

Опис 

Послуги емiтенту цiнних паперiв надаються на пiдставi укладеного з 
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" договору про 
обслуговування випуску цiнних паперiв та вiдповiдно до Положення 
про депозитарну дiяльнiсть та Правил Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36797165 

Місцезнаходження 79040 Україна Львівська Залiзничний мiсто Львiв Городоцька 367-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності АЕ № 263312 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (032) 294-95-06 

Факс (032) 294-95-08 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 

Послуги емiтенту цiнних паперiв надаються на пiдставi укладеного 
01.02.2012 року з депозитарною установою - зберiгачем цiнних 
паперiв ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" договору про вiдкриття та 
обслуговування рахункiв у цiнних паперiв №79-Е. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.01.2013 214/13/1/98 

Захiдне 
територiальне 

управлiння 
НКЦПФР 

UA 400157242 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.25 1979200 494800 100 

Опис Акцiї емiтента до лiстингу не включалися, обiг цiнних паперiв зупинено у звязку з лiквiдацiєю акцiонерного товариства 
(пiдстава: розпорядженням Захiдного територiального управлiння НКЦПФР вiд 19.09.2013 року №50-ЗХ-1-З). 

  



XI. Опис бізнесу 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвагротранссервiс" засноване вiдповiдно до наказу 
начальника Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi вiд 07.07.1995 року №1399 
шляхом перетворення обласного державного комунального виробничого транспортного 
об'єднання "Львiвагропромтранс" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi Законiв України 
"Про господарськi товариства" та "Про цiннi папери та фондову бiржу", а також Указу Президента 
України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних 
майнових сертифiкатiв". 

  

ВАТ "Львiвагротранссервiс" не утворювало дочiрних пдприємств, фiлiй та представництв. 
Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ВАТ "Львiвагротранссервiс" - 1 особа (голова 
лiквiдацiйної комiсiї, який працює за сумiсництвом). Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 10,3 тис. 
грн., за 2017 рiк -15, 6 тис. грн., за 2018 рiк - 24,0 тис. грн. Збiльшення фонду оплати працi у 
порiвняннi з попереднiй перiодом повязане iз пiдвищенням в Українi розмiру мiнiмальної 
заробiтної платнi. 

  

ВАТ "Львiвагротранссервiс" не належить до будь-яких об'єднань товариств. 

  

ВАТ "Львiвагротранссервiс" не веде спiльної дiяльностi з iншими субєктами пiдприємницької 
дiяльностi. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї ВАТ "Львiвагротранссервiс" з боку третiх осiб протягом 2018 року 
не надходили. 

  

Облiкова полiтика ВАТ "Львiвагротранссервiс" визначається чинним законодавством з питань 
органiзацiї бухгалтерського та статистичного облiку, вимогам Державної фiскальної служби 
України. 
Бухгалтерський облiк в акцiонерному товариствi органiзований у вiдповiдностi до нормативних 
документiв Мiнiстерства фiнансiв України, Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку та 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Амортизацiя основних засобiв нараховується 
прямолiнiйним методом. 
Основнi засоби, зараховуються на баланс ВАТ "Львiвагротранссервiс" по вартостi їх фактичного 
придбання у вiдповiдностi до П(С)Б07. 
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй не визначався у зв'язку iз вiдсутнiстю 
iнвестицiй. 

  

Основним видом дiяльностi ВАТ "Львiвагротранссервiс" були мiжмiськi транспортнi перевезення. 
На даний час пiдприємство припинило надавати послуги у звязку з лiквiдацiєю юридичної особи. 

  

У 2013 роцi ВАТ "Львiвагротранссервiс" придбало трактор на суму 77,5 тис.грн. та обладнання на 
суму 44,4 тис. грн. 
У 2014 роцi пiдприємством було укладено договiр щодо продажу рухомого транспорту 
(договiр купiвлi-продажу вiд 15 жовтня 2014 року №15/10-14). 



Протягом 2015-2018 рокiв придбання або вiдчуженння активiв ВАТ "Львiвагротранссервiс" не 
було. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, посадовими особами чи афiлiйованими особами ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" протягом 2018 року не вчинялися. 

  

Основнi засоби ВАТ "Львiвагротранссервiс" (споруди та автомобiлi) знаходяться за 
мiсцезнаходженням юридичної особи: Львiвська обл., Пустомитiвський р-н, с. Муроване, 
вул.Сiчових Стрiльцiв 34. 
Екологiчно шкiдливого виробництва на пiдприємствi немає. 
Будiвлi та споруди використовуються у власнiй господарськiй дiяльностi та надаються в оренду. 
Автоколона ВАТ "Львiвагротранссервiс" включає адмiнiстративний корпус, станцiю технiчного 
огляду, майстерню по ремонту автомобiлiв, механiзовану мойку та автостанцiю зi складськими 
примiщеннями. 
Автопарк пiдприємства складається з 6 автотранспортних засобiв (автомобiлi ГАЗ-3307, DAF-95, 
IVECO Daily 35C та VOLKSWAGEN PASSAT, напiвпричiп SCHMITZ, трактор FOTON FT). 

  

Постiйне зростання вартостi паливно-мастильних матерiалiв в Українi. 

  

За розкриття ВАТ "Львiвагротранссервiс" регулярної iнформацiї за 2017 рiк не у повному обсязi 
(без висновку зовнiшнього аудитора про вiдповiднiсть фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства вимогам чинного законодавства) у листопадi 2018 року департамент НКЦПФР у 
Захiдному регiонi наклав на акцiонерне товариство фiнансову санкцiю у розмiрi 340 гривень. 
Штраф до Державного бюджету України сплачено. 

  

Фiнансування дiяльностi ВАТ "Львiвагротранссервiс" здiйснювалося за рахунок виконання 
пiдприємством окремих видiв робiт та надання послуг. 

  

На кiнець звiтного перiоду немає не виконанних ВАТ "Львiвагротранссервiс" договорiв. 

  

У звязку з завершенням процедури припинення (лiквiдацiї) акцiонерного товариства керiвництво 
юридичної особи не працює над стратегiєю подальшої дiяльностi ВАТ "Львiвагротранссервiс". 

  

Протягом звiтного перiоду витрат на дослiдження та розробку у ВАТ "Львiвагротранссервiс" не 
було. 

  

Судових справ, стороною в яких виступало ВАТ "Львiвагротранссервiс", протягом звiтного 
перiоду не було. 

  

Будь-якої iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi ВАТ "Львiвагротранссервiс", немає. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

-604.1 -763.1 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  494.8 494.8 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

494.8 494.8 

Опис 

Розрахунок вартостi чистих активiв ВАТ "Львiвагротрансервiс" проведено на пiдставi даних 
бухгалтерської звiтностi емiтента цiнних паперiв та вiдповiдно до Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485. 

Висновок 

Розрахункова вартiсть чистих активiв ВАТ "Львiвагротрансервiс" є менша вiд розмiру 
скорегованого статутного капiталу юридичної особи у розмiрi 494,8 тис .грн, що не вiдповiдає 
вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
Проте, результати дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2018 року (отриманий 
чистий прибуток у розмiрi 159,0 тис. грн.) дозволяють стверджувати про тенденцiю до 
покращання фiнансового стану пiдприємства. 



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 2018 0 0 

2 2017 0 0 

3 2016 1 1 

 
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/в Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
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 зменьшення 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): д/в Ні 

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

Позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв ВАТ 

"ЛЬвiвагротранссервiс" 
власниками 10 i бiльше вiдсоткiв 

простих акцiй у 2018 роцi не 
скликалися. 

Інше (зазначити) д/в 

У разі скликання, але не проведення чергових 
загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення 

Черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ 
"ЛЬвiвагротранссервiс" у 2018 роцi не 

скликалися. 

У разі скликання, але не проведення 
позачергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ 
"ЛЬвiвагротранссервiс" у 2018 роцi не 

скликалися. 
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 відсотками акцій 0 

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 

Інше (запишить) 

У звязку з триваючою 
процедурою лiквiдацiї юридичної 

особа наглядова рада у ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" вiдсутня. 

 
д/в 
 
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 

Інші (запишіть)  

У звязку з триваючою 
процедурою лiквiдацiї юридичної 

особа наглядова рада у ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" вiдсутня. 

Інші (запишіть)  д/в 

 
д/в 

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

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  

У звязку з триваючою 
процедурою лiквiдацiї юридичної 

особа наглядова рада у ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" вiдсутня. 

 
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): У звязку з триваючою процедурою лiквiдацiї юридичної особа 
наглядова рада у ВАТ "Львiвагротранссервiс" вiдсутня.  X 

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

 Так Ні 

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

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

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

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

Інше (запишіть)  

У звязку з триваючою 
процедурою лiквiдацiї юридичної 

особа наглядова рада у ВАТ 
"Львiвагротранссервiс" вiдсутня. 

 
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 0 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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



Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/в 

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

 
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 

Документи 
надаються 

для 

Копії 
документів 
надаються 

Інформація 
розміщується 

на власній 



зборах в 
загальнодоступній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

на запит 
акціонера 

інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік  X  

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) 

У звязку з триваючою 
процедурою лiквiдацiї юридичної 
особа лiквiдацiйна комiсiя ВАТ 

"Львiвагротранссервiс" не обирала 
зовнiшнього аудитора. 

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



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились X  

Інше (запишіть) д/в 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  д/в 

 
Чи отримувало ваше акціонерне 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): ВАТ "Львiвагротранссервiс" не планує залучати iнвестицiї, 
оскiльки триває процедура лiквiдацiї юридичної особи.    



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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/в  
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/в 
 
 
 



СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2019 | 01 | 01 

Підприємство Акцiонерне товариство 
"Львiвагротранссервiс" за ЄДРПОУ 00858326 

Територія  за КОАТУУ 4623686902 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 68.20 

Середня кількість 
працівників 1  

Одиниця виміру: 
тис.грн.  

Адреса, телефон 
81121 Львiвська область, Пустомитiвський 
район, селище Муроване, вулиця Сiчових 

Стрiльцiв 34, телефон (032) 2254145 
 

 
1. Баланс 

на 31.12.2018 р. 
Форма № 1-мc 

 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Основні засоби: 1010 2129.9 1955.0 

- первісна вартість 1011 4950.6 4950.6 

- знос 1012 ( -2820.7 ) ( -2995.6 ) 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 2158.1 1983.2 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 

Поточна дебіторська заборгованість 1155 328.6 755.0 

Гроші та їх еквіваленти: 1165 0.2 1.0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 404.3 760.5 

Баланс 1300 2562.4 2743.7 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Капітал 1400 494.8 494.8 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1257.9 -1098.9 

Усього за розділом I 1495 -763.1 -604.1 

II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування 
та забезпечення 1595 0 0 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, 
послуги 1615 0 0 

- розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

- розрахунками зі страхування 1625 0 0 

- розрахунками з оплати праці* 1630 4.2 16.8 

Інші поточні зобов'язання 1690 3321.3 3331.0 

Усього за розділом IІІ 1695 3325.5 3347.8 

Баланс 1900 2562.4 2743.7 



Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців 2018 р. 

Форма № 2-мс 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2000 410.8 383.5 

Інші доходи 2160 50.0 0 

Разом доходи (2000 + 2240) 2280 460.8 426.1 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (-194.2) (-334.1) 

Інші витрати 2165 ( -100.7 ) ( 0 ) 

Разом витрати (2050 + 2165) 2285 301.8 489.5 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 159.0  -63.4  

Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 
фінансовий результат після оподаткування 2310 0  0  

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 159.0 -63.4 

 

Примітки до 
балансу д/в 

Примітки до 
звіту про 
фінансові 
результати 

д/в 

Керівник Демчук Вiталiй Васильович 

Головний 
бухгалтер д/в 
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