
XI. Опис бізнесу

Важливих подій розвитку у звітному періоді не відбувалось.

Змiни органiзацiйної структури товариства у звiтному періоді не здiйснювалось.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило.

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999 р., П(С)БО. Облікова політика затверджена 

наказом № 122 від 31грудня 2014 року “Про облікову політику підприємства ”. Метод амортизацiї 

основних засобiв обрано вiдповiдно до норм Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р.  №2755 (iз 

змiнами i доповненнями).

Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво або iншому вибуттi здiйснюється за методом 

середньозваженої собiвартостi.

Згідно Статуту основними видами діяльності товариства є надання транспортних послуг, організація 

технічного обслуговування і ремонту автомибілів, здача майна в оренду.

 В останнi роки 5 років не проводило операцій по придбанню та відчуженню активів.

Основнi засоби емiтента включають будинкi i споруди за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 11, машини 

i обладнання, траспортнi засоби, iнструмента та iншi необоротнi активи. Найбiльшу питому вагу 

становлять будинки і споруди та транспортнi засоби. Транспортнi засоби мають ступiнь зносу більше 

80%.

Недостатнiсть власних обiгових коштiв та iнвестицiйних ресурсiв вимагає вiд емiтента залучення значних 

кредитних ресурсiв. Це зумовлює необхiдністьi сплати процентiв за користування ними. За рiк сплачено 

процентiв в сумi 875,8 тис. грн. .

За звiтний рiк пiдприємством сплачено штрафних санкцiй на суму 152,9 тис. грн.

В якостi джерел фiнансування дiяльностi пiдприємства за останнi роки використовуються доходи вiд 

основної дiяльностi. Крiм того широко залучаються кредити банкiв.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

64 чол.

Інформація про чисельність працівників

Емітент не належить до будь-яких обє,днань підприємств

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Спільну діяльність з іншими підприємствами та установами не проводить

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами

Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або виконавчого оргвну, афілійованими

 особами не укладали.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами
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Суттєвих укладених, але не виконанах пiдприємством договорiв  немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Дослiдження i розробки пiдприємством не здiйснюються.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Судових справ, стороною яких виступає емiтент на звiтну дату не має.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 

його посадові особи

Д/н

Інша інформація

У 2017 р. планується продовжити освоювати енергозберігаючі технології направленні на зменшення 

собівартості послуг. За рахунок надходжень вiд основної дiяльностi планується здiйснити погашення 

кредитних зобов"язань та процентiв. Це має забезпечити покращення фінансового стану.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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