
18. Опис бізнесу

В звітному періоді змін в організаційній структурі товариства до попереднього звітного періоду не було. 

Товариство надавало послуги з перевезення вантажів та послуги з оренди власного нерухомого майна.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному періоді не надходили.

При підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Компанія керується  положеннями МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності, іншими Міжнародними стандартами фінансової звітності», Міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку, Тлумаченнями КТМФЗ та Тлумаченнями ПКТ, виданими Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Фінансова звітність Компанії складається на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності 

до МСФЗ та з дотриманням вимог українського законодавства.

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалась також вимогами національних законодавчих та

 нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Види діяльності за КВЕД:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

За періоз з 01.01.2014 року по 31.12.2018 року було відчуджено 4 транспортних засоби, експлуататувати 

які було не рентабельно.

Придбано в листотаді 2017 року автомобіль Шкода в лізінг.

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів складала 22 642  тис.грн, сума накопиченого 

зносу основних засобів – 12 654 тис.грн.,    залишкова вартість – 9 988  тис.грн. 

Основні засоби за групами станом на 31.12.2018 р. мають наступну структуру:

Будівлі та споруди

 Машини та обладнання

Транспортні засоби

Політична нестабільність  яка негативно впливає на економічний розвиток держави та скорочення 

бізнесової активності клієнтів певною мірою впливає на діяльність товариства.

В 2018 році товариство не залучало кредитні кошти для фінансової діяльності

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Всі укладені договори в звітному періоді були виконані у відповідносі до умов договору.

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

Середньооблікова чисельність працівників 52 чол.

Сумісників 4 чол.

Інформація про чисельність працівників

Товариство не належить до будь-яких обє"днань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не здійснює.

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

підприємствами, установами
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Товариство в звітному періоді не брало участь в роботах по дослідженням.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Діяльність товариства в 2018 році була прибутковою

Інша інформація

Товариство в звітному періоді не залучало і не планує залучати в 2019 році кредитні кошти на розширення

 бізнесу. Стратегія подальшої діяльності товариства буде спрямована на поліпшення якості послуг які 

надає товариство та утримування в належному стані існуючих виробничих фондів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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