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  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС»  

за 2020 рік

Органiзацiйна структура та опис дiяльностi підприємства

Приватне  акціонерне  товариство  транспортно  –  експедиційний  комбінат  «Західукртранс»
(надалі  підприємство)  є  юридичною особою приватного  права (господарським товариством) за
законодавством України, зареєстроване 03.08.1998 р. та діє відповідно до положень Цивільного
кодексу  України,  Господарського  кодексу  України,  Законів  України  «Про  акціонерні
підприємства»,  «Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок»,  інших  нормативно  -  правових  актів
України,  Статуту та внутрішніх документів.

Підприємство  здійснює  діяльність  на  ринку  міжнародних  автомобільних  перевезень  в
Україні. Транспорт підприємства виконує доставку вантажів з країн Євросоюзу в Україну, Росію,
Білорусь  і  в  зворотньому  напрямку,  а  також  по  Європі  та  Україні.  Автопарк  налічує  413
автомобілів Mercedes-Benz Actros класу Євро-5 та Євро-6. Серед них  381 одиниць з тентовими
напівпричепами марок Koegel і Schmitz і 52 напівпричепів - рефрежираторів Schmitz, у власності
наявні найсучасніші тентові  мега напівпричепи.  Перевезення вантажів здійснюється в тентових
напівпричепах (комплектних і збірних вантажів);  рефрежираторні; небезпечних вантажів (ADR).
Діяльність  проводиться  відповідно  з  отриманими  дозволами   ЄКМТ,  СMR  -  страхування
відповідальності.  Підприємство  є  дійсним  членом  Асоціації  міжнародних  автомобільних
перевізників  (АсМАП).  Проводиться  тісна  співпраця  як  з  провідними  вітчизняними  і
європейськими експедиційними компаніями, так і з прямими замовниками, що забезпечує повну і
безперебійну експлуатацію транспорту.

Підприємство здійснює  діяльність  в  системі  транспортної  інфраструктури,  яка  є  базовою
ланкою забезпечення як економічного розвитку національної економіки країни так і підвищення
якості  життя  населення.  Для  розвитку  вітчизняної  економіки  важливим  є  підвищення  ролі
транспортного комплексу, що забезпечує життєдіяльність населення, якісний розвиток економіки
держави,  збереження  обороноздатності  та  можливість  досягнення  високоефективних
зовнішньоекономічних відносин країни. 

Проблематичним в транспортній інфраструктурі є стан автомобільних доріг, що призводить
до  частих  поломок  автотранспортних  засобів,  можливих  ДТП.  У  зв’язку  з  цим  підприємство
здійснює  модернізацію  автопарку,  що  дає  можливість  не  тільки  не  зупиняти  роботу,  але
продовжувати розвивати діяльність.

На  постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних
умов дiяльностi.  Така робота,  в першу чергу,  стосується кадрового забезпечення пiдприємства,
пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi
та покращення  матеріально - технiчної бази виробничої дiяльностi.

Органами управлiння та контролю підприємства є: Загальнi збори акціонерів та Генеральний
директор. 

У складі підприємства фiлiй та представництв немає. 
Місцезнаходження:  Україна, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П.Орлика, 22.
Функцiонування органiв  управлiння регламентується положеннями Статуту. 
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         Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення
суттєвих  помилок,  забезпечення  захисту  i  збереження  активiв,  повноти  i  точностi  облiкової
документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль. 
         Адмiнiстративний  контроль  передбачає  розподiл  повноважень  мiж  працiвниками
підприємства на умовах взаємозамінності та перехресного контролю
         Бухгалтерський  контроль  забезпечує  збереження  активiв  підприємства,  достовiрнiсть
звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. 
        Основними видами діяльності підприємства  за КВЕД є:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний); 
45.20 Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів; 
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та  товарів, н.в.і.у.; 
81.29 Інші види діяльності із прибирання; 
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним  паливом і подібними продуктами; 
47.30 Роздрібна торгівля пальним; 
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного 
чи орендованого нерухомого майна; 
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових 
автотранспортних засобів; 
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Результати діяльності
У 2020 роцi чистий дохiд вiд реалізації товарів (робіт, послуг) підприємства склав 561183

тис. грн.
Активи підприємства в 2020 році збільшилися на 4 % в порівнянні з 2019 роком, i становлять

624257 тис. грн.
Адміністративні витрати у 2020 році збільшилися в порівнянні з 2019 роком на 10,1% і в

2020 році склали 20617 тис. грн.
Чистий прибуток підприємства за 2020 рiк склав 51612 тис. грн., за 2019 рік 87547 тис. грн.
Впровадження нових видів діяльності або припинення  послуг в 2020 році не здійснювалося.
Суттєвих факторів, що вплинули на зміни у доходах та отриманні прибутку в 2020 році не

було.

Лiквiднiсть та зобов'язання
Основними джерелами забезпечення лiквiдностi підприємства є наступнi оборотнi активи:

Вид активу На початок 2020
року,

тис. грн.

На кiнець 2020
року,

тис. грн.
Грошi та їх еквiваленти 11622 20693
Дебiторська  заборгованiсть  за  продукцiю,  товари,
роботи, послуги

94524 123116

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 18450 133
Виробничi запаси 136997 40487
Витрати майбутніх періодів 5114 119360
УСЬОГО 266707 303789

Коефiцiєнтний аналiз лiквiдностi підприємства:

на 01.01.2020 р. на 31.12.2020 р.
К поточної  ліквідності 2,9 4,7
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К покриття 4,1 6,7
К швидкої ліквідності 1,9 3,2

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (спiввiдношення оборотних активів та зобов'язань). Станом
на  31.12.2020  року  значення  коефiцiєнту  поточної  лiквiдностi  в  порiвняннi  до  початку  року
збільшлося.

Коефiцiєнт  покриття  (спiввiдношення  поточних  активiв  пiдприємства  до  його  поточних
зобов'язань). Значення коефiцiєнту покриття станом на 31.12.2020 року у порiвняннi з початком
року збільшилося.

Коефiцiєнт  швидкої  лiквiдностi  (спiввiдношення  грошових  коштiв,  поточних  фiнансових
iнвестицiй  i  дебiторської  заборгованостi  до  поточних  зобов'язань).  Станом на  31.12.2020  року
значення коефiцiєнту швидкої лiквiдностi в порiвняннi до початку року збільшилося.

Значення коефіцієнтів ліквідності свідчить про спроможність підприємства виконувати свої
короткострокові зобов’язання.

Зобов'язання підприємства  станом на 31.12.2020р.:

Вид зобов'язання На початок 2020 року,
тис. грн

На кiнець 2020 року,
тис. грн

Інші довгострокові зобов`язання 26158 19132
Поточна  кредиторська  заборгованість  за
товари, роботи, послуги

1550 5027

Поточна  кредиторська  заборгованість  за
розрахунками з бюджетом

5585 5022

Поточна  кредиторська  заборгованість  за
розрахунками зі страхування

364 0

Поточна  кредиторська  заборгованість  за
розрахунками з оплати праці

1920 244

Поточні забезпечення 0 2602
Інші поточні зобов`язання 55805 33058
УСЬОГО 91382 65085

Підприємством визнано довгострокову та поточну заборгованість.
Короткострокова заборгованість  (до 1 року) та планується до своєчасного погашення. 
Фактори, якi можуть вплинути на лiквiднiсть підприємства: невиконання або виконання не в

повному обсязі контрагентами взятих на себе зобов’язань щодо оплати послуг підприємства.
Планування  лiквiдностi  (платоспроможностi)  підприємства  здiйснюється  на  основi

зiставлення прогнозiв грошових надходжень i виплат протягом планового перiоду.

Екологiчнi аспекти
Підприємство   здійснює  діяльність,  яка  не  має  суттєвого  впливу  на  навколишнє

середовище.

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика
Станом на 31.12.2020 р. середня кількість працівників склала 448 осіб.
Витрати на оплату праці  працівників у 2020 році склали 12265 тис. грн., що більше на 1343

тис. грн. проти 2019 р.
Охорона праці та безпеки здійснюється повною мірою відповідно до чинного законодавства.

          На підприємстві  жiнкам та  чоловiкам забезпечуються  рiвнi  права та  можливостi  при
працевлаштуваннi, просуваннi по службi, пiдвищеннi кваліфікації, умовах праці. 

Права працівників забезпечуються вiдповiдно до Трудового кодексу України.
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Полiтика підприємства в боротьбi з корупцiєю та хабарництвом спрямована на дотримання
вимог  усiх  застосованих  антикорупцiйних  законiв  i  мiжнародних  конвенцiй  в  усіх  аспектах
діяльності.

Ризики
Керівництво  визнає,  що  діяльність  підприємства  пов’язана  з  ризиками  і  вартість  активів

підприємства в нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь
точно передбачити неможливо. 

До таких ризиків віднесено операційний ризик, кредитний ризик, ринковий ризик та ризик
ліквідності. 

Ринковий ризик включає:
процентний  ризик,  пов'язаний  з  негативними  наслідками  коливання  цін  на  боргові  цінні
папери  та  похідні  фінансові  інструменти  процентної  ставки;
пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери
та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери;
валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та
золота;
товарний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові
інструменти, базовим активом яких є товари.
Управління ризиками керівництвом підприємства здійснюється на основі розуміння причин

виникнення  ризику,  кількісної  оцінки  його  можливого  впливу  на  вартість  чистих  активів  та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

Станом на 31.12.2020 р.,  враховуючи структуру активів  та  види діяльності  підприємства,
ризиками  є  кредитний  ризик  та  ризик  ліквідності.  Інші  ризики  (операційний  та  ринковий)  не
притаманні виду діяльності, які здійснює підприємство.

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 

Активами підприємства, чутливими до кредитного ризику є поточні та кредитні рахунки в
банках та дебіторська заборгованість.

До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику  відносяться:
аналіз платоспроможності контрагентів;
здійснення  заходів  щодо  недопущення  наявності  в  активах  підприємства простроченої
дебіторської заборгованості.

Ризик  ліквідності  –  ризик  того,  що  підприємство  матиме  труднощі  при  виконанні
зобов’язань,  пов’язаних  із  фінансовими  зобов’язаннями,  що  погашаються  шляхом  поставки
грошових коштів або іншого фінансового активу. 

До заходів з мінімізації впливу ризику ліквідності підприємства віднесено:
збалансованість активів за строками реалізації з її зобов’язаннями за строками погашення;
утримання певного обсягу активів в ліквідній формі;
збалансування вхідних та вихідних грошових потоків.

Заходами  по  зниженню  комерційних  ризиків  є:  системне  вивчення  кон'юнктури  ринку,
раціональна  цiнова  політика,  реклама,  тощо.  У  загальному  значенні  заходами  по  зниженню
ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фінансової мiцностi. Механізм нейтралізації
фінансових  ризиків  ґрунтується  на  використанні  сукупності  методів  і  прийомів  зменшення
можливих фінансових втрат.  Їх вибір у процесі  ризик –  менеджменту залежить від специфіки
підприємницької  діяльності,  додатково  залежить  від  ситуації,  що  призвела  до  виникнення
непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану підприємства та управлінських рішень
органів управління. 

Підприємство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс - мажорних
обставин. 

Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції наявна.
Підприємство  схильне  до  цінових  ризиків  таких  як  валютного  та  ринкового.  Тобто
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виконання робіт залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості послуг на ринку
транспортних  перевезень.  Збільшення  цін  на  запасні  частини,  паливо  та  інше,  мають  великий
вплив на коливання цін. Додатково, ціновий ризик залежить від конкурентів підприємства,  які
здійснюють свою діяльність на одній території. 

Наявна  схильність  до  ризику  грошових  потоків,  насамперед  у  зв'язку  із  зміною
законодавства України.  Вводяться нові положення,  що регулюють діяльність підприємства,  що
закріплюють нові обов'язки. У таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення
фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. 

Дослiдження та iнновацiї
Дослідження, інноваційна діяльність та розробки в 2020 році не здійснювалися.

Фiнансовi iнвестицiї
Фінансові інвестиції підприємства в цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в

асоційовані і дочірні підприємства відсутні.

Перспективи розвитку
Для подальшого розвитку підприємство  планує збільшити обсяги реалізації послуг.

Корпоративне управління
Підприємство  здiйснює  свою  дiяльнiсть  вiдповiдно  до  чинного  законодавства  України,

Статуту та внутрiшнiх положень. Органами управлiння та контролю є: Загальнi збори акціонерів
та Генеральний директор.

Загальні збори акціонерів проводяться щорічно  та за необхідністю.  Збори скликаються та
проводяться в порядку та строки, визначені статутом підприємства. 

Виконавчий  орган  є  одноосібний  -  генеральний  директор,  який  здiйснює  управлiння
поточною дiяльнiстю підприємства. Повноваження Генерального директора визначені Статутом.
Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi  підприємства,  крiм тих, що належать до
компетенцiї Загальних зборiв учасників. В 2020 році на посаді генерального директора працював
Павець  Ярослав Миколайович.

Стратегія  корпоративного  управління  та  перспективи  розвитку  та  удосконалення
корпоративного  управління:  Дочірнє  підприємство  повністю  дотримується  вимог  чинного
законодавства з питання корпоративного управління, слідкує за змінами та запроваджує їх у разі
потреби.  Правові  засади  корпоративного  управління,  встановлені  чинним  законодавством,
повністю  задовольняють  потреби  підприємства  та  забезпечують  ефективне  управління  та
контроль.

Структура учасників та їх частки в статутному капіталі:

Власник Цінні папери
Від

загальної
кількості

(%)Вид особи Найменування 
Вид, форма

випуску та форма
існування

Номінальна
вартість

Кількість

Фізична
особа -

резидент

Павець Христина
Ярославівна

Акція проста
бездокументарна

іменна
1.30 999783 8.3315

Фізична Павець Ярослав Акція проста 1.30 1800034 15.0003
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Власник Цінні папери
Від

загальної
кількості

(%)Вид особи Найменування 
Вид, форма

випуску та форма
існування

Номінальна
вартість

Кількість

особа -
резидент

Миколайович
бездокументарна

іменна

Фізична
особа -

резидент

Павець Катерина
Іванівна

Акція проста
бездокументарна

іменна
1.30 7500080 62.5007

Фізична
особа -

резидент

Павець Тарас
Ярославович

Акція проста
бездокументарна

іменна
1.30 1700103 14.1675

Основні характеристики системи внутрішнього контролю:
Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю,

запровадженi  керiвництвом  пiдприємства  для  досягнення  поставленої  мети  -  забезпечення  (в
межах  можливого)  стабiльного  i  ефективного  функцiонування  пiдприємства.  Спецiального
документу,  яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками не створено та не затверджено. 

Основними  характеристиками  систем  внутрiшнього  контролю  i  управлiння  ризиками
підприємства є: 

забезпечення  ефективностi  господарської  дiяльностi  (наскiльки  ефективно  підприємство
управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв);
забезпечення  надiйностi,  повноти  та  своєчасностi  фiнансової  та  управлiнської  iнформацiї
(об'єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за
загальноприйнятими принципами);
дотримання  дiючих  законодавчих  та  нормативних  актiв  (з  метою  захисту  підприємство
необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв);
вчасне  виявлення  ризикiв  дiяльностi,  що  впливають  на  формування  фiнансової  звiтностi
підприємства;
адекватний  розподiл  обов'язкiв  мiж  працiвниками  товариства  (створення  органiзацiйної
структури  господарської  системи,  яка  б  чiтко  визначала  iснуючi  форми  повноважень  i
пiдпорядкованостi). 
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в

себе такi елементи, як: 
бухгалтерський  фiнансовий  облiк  (iнвентаризацiя  i  документацiя,  рахунки  i  подвiйний
запис);
бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
аудит,  контроль,  ревiзiя  (перевiрка  документiв,  перевiрка  вiрностi  арифметичних
розрахункiв,  перевiрка  дотримання  правил  облiку  окремих  господарських  операцiй,
iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 
Всi  перерахованi  вище  методи  становлять  єдину  систему  i  використовуються  в  цiлях

управлiння  пiдприємством.  Служби  з  внутрiшнього  контролю  та  управлiння  ризиками  не
створено. Органи управління підприємства приймають рiшення з мiнiмiнiзацiї ризикiв, в межах
своїх повноважень, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

6



Дивiдендна  полiтика  підприємства  ґрунтується  на  збереженнi  балансу  мiж  необхiднiстю
iнвестувати  в  розвиток  підприємства i  дотриманням  права  участників  на  участь  в  розподiлi
прибутку підприємства. Протягом 2020 року рiшення про нарахування дивiдендiв не приймалося.

Політика  підприємства стосовно  адміністративних,  управлінських  та  наглядових  органів
підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі
політики  її  реалізація  та  результати  у  звітному  періоді  тощо):  вимоги  до  віку  та  статі
управлінського персоналу, а також членів адміністративних, управлінських та наглядових органів
підприємства відсутні.  Кандидат на посаду або особа, яка обіймає певну посаду, повинна мати
такий  рівень  освіти,  професійного  досвіду  та  володіти  такими  знаннями  та  навичками,  які
дозволять ефективно виконувати покладені обов’язки. 

Також  підприємство заохочує  підвищення  професійного  рівня  зазначеної  категорії
працівників шляхом їх участі у семінарах, конференціях, виставках, форумах, вебінарах. Ціллю
такої політики  підприємства є уникнення будь-якої нерівності за гендерною, віковою, статевою
або іншою ознакою.  Підприємство  успішно реалізує таку політику та,  як результат,  має штат
висококваліфікованих фахівців у всіх сферах своєї діяльності.

Зазначений звіт складено у відповідності з «Методичними рекомендаціями зі складання звіту
про управління», затвердженими Наказом Міністерства фінансів України №982 від 07.12.2018 р.
(із змінами).

Генеральний директор  __________________ Ярослав ПАВЕЦЬ
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