
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Курський А.С. 

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

М.П. 
25.04.2019 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Незалежна Сервiсна Компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

20036721 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Печерський, 01021, мiсто Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)364-35-84 (044)364-35-84 

6. Електронна поштова адреса 

ic@uiic.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://uiic.com.ua/ в мережі Інтернет  

  (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 X 

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 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 та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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 
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 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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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 

ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" надає лише iнформацiю, що стусується товариства, як 

емiтента та пiдпадає пiд вимоги законодавства. Емiтент не розкриває iнформацiю, яка йому не 

пiдзвiтна та не веде дiяльнiстi, про яку вiн не зазначає по змiсту. Емiтент не зазначає 

iнформацiю про: "одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - оскiльки не веде 

лiцензiйної дiяльностi; "iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря" - оскiльки у 

емiтента вiдсутня дана посада; "iнформацiя про рейтингове агенство"- оскiльки у емiтента 

вiдсутнє рейтингове агенство. Додатково, "iнформацiю про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв" - оскiльки у емiтента не вiдбувались подiбнi забезпечення за звiтний перiод; 

"звiт про стан об'єкта нерухомостi" - оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємства та iн. Вся iнша iнформацiя достовiрна та надається у вiдповiдностi до 

 



законодавства України. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Незалежна Сервiсна Компанiя" 

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

ААВ № 7799450 

3. Дата проведення державної реєстрації 

18.12.1996 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

8660915.00 

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) 

7 

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

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 

НЕРУХОМОГО МАЙНА 

43.99 IНШI СПЕЦIАЛIЗОВАНI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ Н.В.I.У. 

69.10 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ПРАВА 

10. Органи управління підприємства 

Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Загальнi збори акцiонерiв.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

АТ "Альфа Банк" 

2) МФО банку 

300346 

3) поточний рахунок 

26008010508602 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

АТ "Альфа Банк" 

5) МФО банку 

300346 



6) поточний рахунок 

26008010508602 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВ "БРОК-ЕНЕРГIЯ" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

19360787 

4) місцезнаходження 

м. Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв. 40 

5) опис 

Частка ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя» у статутному (складеному) капiталi Товариства 

складає 956 198,19 (дев’ятсот п’ятдесят шiсть тисяч сто дев’яносто вiсiм) гривень 19 коп., що у 

вiдсотковому спiввiдношеннi становить 28,8427 % статутного (складеного) капiталу Товариства.  

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) 

ТОВ "БРОК-ЕНЕРГIЯ" 19360787 

01021Україна мiсто Київ 

Кловський узвiз, 9/2, кв. 

40 

41.841542 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Черновецький Степан Леонiдович 57.556862 

Усього 99.459675 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Правлiння 

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

Курський Андрiй Сергiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" - заступник Голови правлiння, ТОВ "Комерцiйнi системи" - 

директор.  

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

30.11.2010 до переобрання 

9) Опис 

Голова Правлiння має право: 

1. Укладати вiд iменi акцiонерного товариства угоди i забезпечувати їх виконання та 

розпоряджатися грошовими коштами в межах повноважень, передбачених Статутом акцiонерного 

товариства; 

2. Представляти акцiонерне товариство у вiдносинах з пiдприємствами, установами та 

органiзацiями як в Українi так i за її межами; 

3. Приймати на роботу та звiльняти персонал акцiонерного товариства; 

4. Користуватися всiма iншими правами, якi випливають з необхiдностi оперативного управлiння 

акцiонерним товариством.  

Винагороду (заробiтну плату) за роботу на посадi Голови Правлiння ПАТ "Незалежна Сервiсна 

Компанiя" отримує згiдно штатного розпису. Винагороду в натуральнiй формi вiд ПАТ 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" не одержував.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Не обiймає будь-якi iншi посади в iнших пiдприємствах. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* 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 Правлiння 

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

Антонюк Вiктор Антонович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" - Головний юрисконсульт, ВАТ СК "ПРАВЕКС-

СТРАХУВАННЯ" - Головний юрисконсульт.  

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

22.04.2010 до переобрання 

9) Опис 



Член Правлiння має право: 

1. Приймати внутрiшнi нормативнi акти, що регулюють дiяльнiсть акцiонерного товариства, з їх 

обов'язковим затвердженням Головою Правлiння; 

2. Визначати порядок надання звiтiв та заяв; 

3. Визначати розмiр дивiдендiв, що сплачуються акцiонерам. 

Правлiння звiтує про свою дiяльнiсть Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та 

органiзовує виконання рiшень. 

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, надану ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" за 

роботу на посадi Члена Правлiння не одержує. 

Обiймає посаду Головного юрисконсульта юридичного вiддiлу ПАТ “Незалежна Сервiсна 

Компанiя" (мiсцезнаходження пiдприємства: 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40). 

Винагороду (заробiтну плату) за роботу на посадi Головного юрисконсульта ПАТ "Незалежна 

Сервiсна Компанiя" отримує згiдно штатного розпису.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* 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 Правлiння 

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

Панова Катерина Миколаївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

43 

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

Головний бухгалтер ПАТ "ГЕСТА". Радник Голови Правлiння ПАТ "Незалежна Сервiсна 

Компанiя". 

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

28.02.2013 до переобрання 

9) Опис 

Член Правлiння має право: 

1. Приймати внутрiшнi нормативнi акти, що регулюють дiяльнiсть акцiонерного товариства, з їх 

обов'язковим затвердженням Головою Правлiння; 

2. Визначати порядок надання звiтiв та заяв; 

3. Визначати розмiр дивiдендiв, що сплачуються акцiонерам. 

Правлiння звiтує про свою дiяльнiсть Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та 

органiзовує виконання рiшень. 

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за роботу на посадi Члена Правлiння вiд ПАТ 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" не одержувала.  

Обiймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" (мiсцезнаходження 



пiдприємства: 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40). В межах роботи на вказанiй посадi: 

1.Забезпечує й координує роботу бухгалтерiї вiдповiдно до дiючого Законодавства; 

2.Розробляє облiкову полiтику; 

3.Розробляє технологiчнi карти по облiку операцiй; 

4.Дотримується встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку в 

компанiї; 

5.Розраховує нормативи платоспроможностi; 

6.Вiдслiдковує змiни в законодавчих i нормативних актах, вчасно повiдомляє про проблемнi 

питання керiвництво; 

7.Готує iнформацiю Головi Правлiння про результати дiяльностi. 

Заробiтну плату (винагороду) за роботу на посадi Головного бухгалтера ПАТ "Незалежна Сервiсна 

Компанiя" отримує згiдно штатного розпису.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* 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* 

Голова Наглядової ради 

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

Черновецький Степан Леонiдович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

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

АКБ "ПРАВЕКС - БАНК" - Голова Наглядової ради. 

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

01.05.2009 до переобрання 

9) Опис 

Голова Наглядової ради здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товариства. За 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв на Наглядову раду може бути покладено виконання 

окремих функцiй, що належить до компетенцiї Загальних зборiв. 

Винагороду (заробiтну плату) за роботу на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "Незалежна 

Сервiсна Компанiя" отримує згiдно штатного розпису. 

Винагороду в натуральнiй формi вiд ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" не одержував. 

Не обiймає iншi посади на будь-яких пiдприємствах.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* 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 Наглядової ради 

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

Полiщук Олена Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

31 

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

ВБФ «Соцiальне партнерство» - Президент. Фонд Черновецького (м. Тбiлiсi, Грузiя) - Директор. 

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

21.04.2016 до наступного переобрання 

9) Опис 

Член Наглядової ради здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товариства. За 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв на Наглядову раду може бути покладено виконання 

окремих функцiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. 

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, надану ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", не 

одержувала. 

Обiймає посаду фахiвця загального вiддiлу ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя» 

(мiсцезнаходження пiдприємства: 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 

* 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 Наглядової ради 

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

Константинов Сергiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

52 

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



ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" - Голова Правлiння; ПАТ СК "ГЕСТА" - Голова Правлiння; 

ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" - Голова Правлiння - Президент. 

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

21.04.2015 до переобрання 

9) Опис 

Член Наглядової ради здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товариства. За 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв на Наглядову раду може бути покладено виконання 

окремих функцiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. 

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, надану ПАТ "Незалежна Страхова Компанiя", не 

одержувала. 

Обiймає посаду Старшого бухгалтера ТОВ “Брок-Енергiя" (мiсцезнаходження пiдприємства: 

01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40). Винагороду (заробiтну плату) за роботу на посадi 

Старшого бухгалтера ТОВ "Брок-Енергiя" отримує згiдно штатного розпису.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 

* 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* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Дядюшкiна Олександра Дмитрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1991 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

ТОВ "МЖК "ОБОЛОНЬ-КОМФОРТ" - Спецiалiст по роботi з населенням, бухгалтер, Головний 

бухгалтер. ТОВ "КОМФОРТ-ТАУН" - Економiст. 

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

08.04.2014 до переобрання 

9) Опис 

Голова Ревiзiйної комiсiї очолює ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товариства, проводить перевiрки за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товарисва, проводить перевiрки за 

дорученням Загальних зборiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi 

в сукупностi володiють бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати 

проведених нею перевiдок Загльним зборам або Наглядовiй радi, складає висновок по рiчним 

звiтам та балансам акцiонерного товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового 

скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими 



особами. 

Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, надану ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", не 

одержувала. 

Обiймає посаду заступника директора з економiки ТОВ “Комфорт Таун" (мiсцезнаходження 

пiдприємства: 02160, м.Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4). Винагороду (заробiтну плату) за 

роботу на посадi заступника директора з економiки ТОВ “Комфорт Таун" отримує згiдно 

штатного розпису.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* 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 Ревiзiйної комiсiї 

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

Глущенко Олександра Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

ТОВ "Брок-Енергiя" - Заступник Генерального директора, помiчник генерального директора.  

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

20.04.2010 до переобрання 

9) Опис 

Є членом Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товариства, проводить перевiрки за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товарисва, проводить перевiрки за дорученням Загальних 

зборiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi 

володiють бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених 

нею перевiдок Загльним зборам або Наглядовiй радi, складає висновок по рiчним звiтам та 

балансам акцiонерного товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового 

скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими 

особами. 

Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, надану ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", не 

одержувала. 

Працює на посадi Заступника генерального директора ТОВ "Брок-Енергiя" (мiсцезнаходження 

пiдприємства: 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* 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 Ревiзiйної комiсiї 

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

Щуревський Олег Вiталiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

ТОВ «Колект-Сервiсiз» - Провiдний фахiвець вiддiлу безпеки, провiдний спецiалiст вiддiлу 

безпеки. 

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

20.04.2010 до переобрання 

9) Опис 

Є членом Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товариства, проводить перевiрки за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Правлiння акцiонерного товарисва, проводить перевiрки за дорученням Загальних 

зборiв, наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi 

володiють бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених 

нею перевiдок Загальним зборам або Наглядовiй радi, складає висновок по рiчним звiтам та 

балансам акцiонерного товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового 

скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими 

особами. 

Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, надану ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", не 

одержував. 

Працює на посадi Провiдного фахiвця вiддiлу безпеки ТОВ "Колект-Сервiсiз" (мiсцезнаходження 

пiдприємства: 01103, м.Київ, вул.Професора Пiдвисоцького, будинок 10/10, офiс 60). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 

* 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 

Правлiння 
Курський Андрiй Сергiйович  0 0.000000 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 
Антонюк Вiктор Антонович  0 0.000000 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 
Панова Катерина Миколаївна  0 0.000000 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Черновецький Степан 

Леонiдович 
 9969902 57.556862 9969902 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Полiщук Олена Миколаївна  0 0.000000 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Константинов Сергiй Iванович  13 0.000075 13 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Дядюшкiна Олександра 

Дмитрiвна 
 0 0.000000 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Глущенко Олександра 

Володимирiвна 
 0 0.000000 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Щуревський Олег Вiталiйович  0 0.000000 0 0 0 0 

Усього 9969915 57.556937 9969915 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 

ТОВ "БРОК- 

ЕНЕРГIЯ" 
19360787 

01021 Україна м. Київ Печерський мiсто 

Київ Кловський узвiз, 9/2, кв. 40 
7247721 41.841542 7247721 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 

Черновецький Степан Леонiдович 9969902 57.556862 9969902 0 

Усього 17217623 99.398404 17217623 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). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
20.04.2018 

Кворум 

зборів** 
99.398481 

Опис 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ, встановлення строку 

повноважень Лiчильної комiсiї АТ. 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв АТ та надання їм повноважень. 

3. Про прийняття рiшення з питань проведення Загальних зборiв АТ. 

4. Про затвердження звiту Правлiння АТ про пiдсумки роботи за 2017 рiк. 

5. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї АТ за 2017 рiк. 

6. Про затвердження рiчного звiту за 2017 рiк, складеного за Мiжнародними Стандартами 

бухгалтерського облiку, та покриття збиткiв (розподiл прибутку) АТ за 2017 рiк.  

7. Про затвердження звiту Наглядової ради АТ про пiдсумки роботи за 2017 рiк. 

8. Про звiльнення члена Наглядової ради АТ. 

9. Про переобрання членiв Наглядової ради АТ, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з 

ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з членами Наглядової ради АТ. 

Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi. 

Iнiцiаторами питань до порядку денного виступали представники контролюючих органiв 

Товариства. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вул. Тропiнiна, 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АВ581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.05.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-12-49 

Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 23494714 

Місцезнаходження 
03150 Україна м. Київ Голосiївський район мiсто Київ вул. Велика 

Василькiвська, буд. 100 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АЕ №263381 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 490-46-00 

Факс (044) 490-46-01 

Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-

АУДИТ» 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 30687076 

Місцезнаходження 45000 Україна Волинська - мiсто Ковель вулиця Незалежностi, 101 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
006583 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.07.2009 



Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис - 

 



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 

31.10.2011 500/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000086516 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.500 17321830 8660915.000 100 

Опис Обiг акцiй - позабiржовий ринок. Процедуру лiстингу цiннi папери не проходили на фондових бiржах. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. 

  



XI. Опис бізнесу 

В звiтному перiодi не вiдбувались важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, 

перетворення, видiл). 

  

Вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та 

перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним 

перiодом. 

ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" має 4 структурних пiдроздiли, якi забезпечують її 

функцiонування, а саме: 

1. Адмiнiстрацiя 

2. Юридичний вiддiл 

3. Iнформацiйно-аналiтичний вiддiл 

4. Загальний вiддiл 

Емiтент не має представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. 

Загальне керiвництво зазначеними структурами забезпечується Головою Правлiння компанiї.  

Виконавчим органом Товариства є Правлiння, яке пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв.  

Роботою Правлiння керує Голова Правлiння. 

Контроль за дiяльнiстю Правлiння здiйснює Наглядова Рада. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння. 

  

По штатному розпису станом на 31.12.2018 року на пiдприємствi працює 6 осiб, в тому числi 2 

(двоє) за сумiсництвом, 1 (одна) працiвниця знаходиться у вiдпустцi по догляду за дитиною до 3-х 

рокiв. Фонд оплати працi в 2018 рiкi склав 354 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився 

вiдносно 2017 року на 1289 тис.грн. 

  

Пiдприємство не належить до об'єднань пiдприємств. 

  

Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами в 

звiтному роцi. 

  

Протягом звiтного перiоду не надходили будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб. 

  

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, 

метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО; 

метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за цiною придбання.  

У 2018 роцi бухгалтерський облiк i складання фiнансової звiтностi здiйснювались у вiдповiдностi з 

Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку.  

Амортизацiя нараховувалась за ставками згiдно положень та норм Податкового кодексу України. 

  

Емiтент надає послуги по забезпеченню захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб. 

Власного виробництва продукцiї не здйснює. 

  

Протягом останнiх п'яти рокiв значних придбань або вiдчужень активiв емiтентом не 

здiйснювалось.  



Значнi iнвестицiї або придбання не плануються.  

  

Емiтент у звiтному роцi не укладав правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової 

ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами. 

  

Основнi засоби виробничого призначення використовуються за призначенням в повному обсязi. 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2019 р. складає 4 476 тис.грн., знос 3300 

тис.грн., залишкова вартiсть 1176 тис.грн.  

Амортизацiя нараховується згiдно дiючої облiкової полiтики пiдприємства. 

  

На розвиток бiзнесу впливають нестабiльнiсть чинного законодаства, iнфляцiйнi процеси, знижена 

платоспроможнiсть населення. 

  

В звiтному перiодi штрафнi санкцiї та компенсацiї за порушення законодавства до емiтента не 

застосовувались. 

  

Фiнансова дiяльнiсть емiтента здiйснюється на умовах самоокупностi. 

  

У емiтента вiдсутнi невиконанi договори станом на 31.12.2018 року. 

  

Стратегiя не визначалась. 

  

Витрати на дослiдження i розробки за звiтний перiод не здiйснювались. 

  

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства на початок року, стороною в яких виступає емiтент, 

або судових справв, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента, у 2018 роцi не було. 

  

Дохiд вiд реалiзацiї послуг в 2018 роцi (без ПДВ) складає 360 тис.грн. 



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. Виробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 813 751 0 0 813 751 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби  0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 363 227 0 0 363 227 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1176 978 0 0 1176 978 

Опис 

Основнi засоби виробничого призначення використовуються за призначенням в повному 

обсязi. 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2019 р. складає 4 371 тис.грн., знос 3393 

тис.грн., залишкова вартiсть 978 тис.грн.  

Амортизацiя нараховується згiдно дiючої облiкової полiтики пiдприємства. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  15924 16063 

Статутний капітал (тис. грн.)  8661 8661 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  0 0 

Опис - 

Висновок - 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 66 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 66 X X 

Опис: - 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 заробiтна платня  71 

2 
комунальнi та експлуатацiйнi 

витрати 
29 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



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 

20.04.2018 21.04.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23909055 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
61000, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Клочкiвська, будинок 111А 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1374 26.01.2001 

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** 

 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0495 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2018 

31.12.2018 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено 

проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, 

аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою 

можуть бути виявленi незначнi викривлення.  

В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i 

можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що 

працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi вiдбуваються в 

Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий 

рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату 

безумовно впливають на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. 

Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли 

мати мiсце, якби Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в 

майбутньому. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в 

роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора» нашого звiту. Ми є незалежними 

по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, 

застосовними в до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели 

аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 



прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

06/03-03 

12.03.2019 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
12.03.2019 

29.03.2019 

Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2019 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
12000.00 

* 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. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23909055 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
61000, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Клочкiвська, будинок 111А 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1374 26.01.2001 

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** 

 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0495 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2018 

31.12.2018 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено 

проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, 

аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою 

можуть бути виявленi незначнi викривлення.  

В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i 

можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що 

працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi вiдбуваються в 

Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий 

рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату 

безумовно впливають на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. 

Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли 

мати мiсце, якби Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в 

майбутньому. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в 

роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора» нашого звiту. Ми є незалежними 



по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, 

застосовними в до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели 

аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

06/03-03 

12.03.2019 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
12.03.2019 

29.03.2019 

Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2019 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Аудиторський висновок 

(Звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", 

станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.  

Адресат 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ" фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i 

може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя), та 

оприлюднення фiнансової iнформацiї Товариством. 

Вступний параграф 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ" (далi – Товариство), 

зареєстроване вiдповiдно до Законiв України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними 

змiнами та доповненнями, «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» вiд 16.04.1991 року № 959-XII з наступними 

змiнами та доповненнями, та iнших законодавчих актiв. 

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм 

найменуванням. 

У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними документами, 

рiшеннями. 

Станом на 31.12.2018 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.  

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ" 

Скорочена назва пiдприємства ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ" 

Органiзацiйно-правова форма пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 

Форма власностi Приватна 

Код за ЄДРПОУ 20036721 

Мiсцезнаходження: 01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 9/2, квартира 40 

Дата державної реєстрацiї 18.12.1996 

Номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 001272 

Основнi види дiяльностi КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Реєстрацiйний №500/1/11.  

Дата видачi: 10 травня 2012 року 

Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. 

Протоколом вiд 21.04.2017 року 

Учасники/Засновник Товариства - Черновецький Степан Леонiдович володiє 9969902 акцiй, що складає 57,556862%. 

- ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ» володiє 7247721 акцiй, що складає 41,841543%; 

Керiвник, кiлькiсть працiвникiв Голова правлiння – Курський Андрiй Сергiйович 

Середня кiлькiсть працiвникiв – 7 осiб  

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (надалi – МСФЗ), а саме: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан (Форма №1)) станом на 31.12.2018 року; 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд (Форма №2)) за 2018 рiк; 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом(Форма №3)) за 2018 рiк; 



- Звiт про власний капiтал (Форма №4) за 2018 рiк; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк (форма №5), що закiнчився 31 грудня 2018 р. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. 

Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату 

його формування та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. 

Масштаб перевiрки:  

Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону 

України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними 

змiнами та доповненнями, "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" вiд 06.02.2018 року № 

2275-VIII з наступними змiнами та доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi 

використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi 

стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв 

вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим 

порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, 

використовували як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) 

так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка 

проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою 

передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з 

урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть 

суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi 

фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проводилось 

дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй 

звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду 

перевiрки. 

Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена 

перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, 

що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, 

тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у 

фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум 

та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку 

нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду 

перевiрки. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi 

– МСФЗ), та Облiкової полiтики ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена 

на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.  

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та 

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових 

звiтах протягом звiтного перiоду.  

Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних 

документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе 

вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2018 рiк вiдповiдно до Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV з наступними змiнами та 

доповненнями; Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 

- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; 

- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; 

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на 

основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi 



незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 

Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за: 

- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; 

- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; 

- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; 

- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; 

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. 

Для проведення аудиторської перевiрки за 2018 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 

«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора», були наданi наступнi документи: 

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; 

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2018 рiк; 

3. Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2018 рiк; 

4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2018 рiк; 

5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Форма № 5) за 2018 рiк; 

6. Оборотно-сальдова вiдомiсть за 2018 рiк; 

7. Статутнi, реєстрацiйнi документи; 

8. Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на 

суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що 

вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал 

несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення 

про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або 

планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого 

надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

компанiї.  

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту 

щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi 

параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i 

здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових 

звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених 

управлiнським персоналом ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", а також оцiнку загального подання 

фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 

виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта 

господарювання. 

Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть» вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, Законiв України «Про цiннi 

папери та Фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, «Про 

державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами 

та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 

послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi 

нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 (надалi – МСА), з урахуванням iнших 

нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.  

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих МСФЗ та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським 



персоналом ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в 

цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв. 

Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення 

аудиторської думки. 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно 

до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з 

аудиту. Крiм того, ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 

є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити 

безперервну дiяльнiсть суб’єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.  

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований 

обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про 

всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких 

надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час 

аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.  

Висловлення думки 

Думка (умовно-позитивна) 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", що складається з Балансу 

(Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 

дохiд) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року; Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) 

станом на 31.12.2018 року; Звiту про власний капiтал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року; Примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi (Форма №5) за 2018 рiк. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi «Основа для висловлення умовно-

позитивної думки» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

(або надає правдиву та неупереджену iнформацiю про) фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 р., та 

його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для висловлення умовно-позитивної думки 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення 

податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi незначнi 

викривлення.  

В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть 

пiдприємств, що працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi вiдбуваються в Українi, а саме полiтична 

нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно 

впливають на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. 

Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в змозi 

продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 



Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали 

iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту  

Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту 

фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в 

цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Iнша iнформацiя (питання) 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж 

iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає 

фiнансову iнформацiю про ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", станом на 31.12.2018 рiк згiдно з 

нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 

Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено повний пакет фiнансової звiтностi, складенi станом на 

31.12.2018 року. 

На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних 

контролюючих органiв. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп’ютерної технiки та 

програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв 

управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає 

встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2018 р. Аудиторською 

перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2018 року вiвся в цiлому у вiдповiдностi 

до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року 

з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", 

затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року № 291 з наступними змiнами та доповненнями та iнших 

нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено. 

Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв 

На думку аудиторiв, облiк необоротних активiв Товариства вiдповiдає чинному законодавству України, а саме згiдно 

обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291. Порушень в облiку 

необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною аудиторською перевiркою пiдтверджено, що 

сума необоротних активiв ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ", вiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi i 

станом на 31.12.2018 р. складає 981 тис. грн.  

Сума нематерiальних активiв за залишковою вартiстю станом на 31.12.2018 р. становить – 3 тис. грн, первiсна вартiсть 

нематерiальних активiв станом на 31.12.2018 р. становить – 11 тис. грн, накопичена амортизацiя нематерiальних 

активiв станом на 31.12.2018 р. становить – 8 тис. грн, основнi засоби за залишковою вартiстю станом на 31.12.2018 р. 

становлять – 978 тис. грн, первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить – 4 371 тис. грн, знос 

основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить – 3 393 тис. грн.  

Розкриття iнформацiї щодо ведення облiку запасiв 

На думку аудиторiв, облiк запасiв Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України, а саме згiдно обранiй 

концептуальнiй основi, Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291. Порушень в облiку запасiв 

не виявлено. Станом на 31.12.2018 р. запаси складають – 12 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi 

Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свiдчить, що облiк дебiторської 

заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства України та з обраною концептуальною основою. Товариством 

була проведена iнвентаризацiя вiрно, згiдно з чинним законодавством, а саме Положенням про iнвентаризацiю активiв 

та зобов'язань вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, 

що розмiр дебiторської заборгованостi за даними балансу Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 481 тис. грн, в 

т. ч. поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - станом на 31.12.2018 р. становить – 

38 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 



- з бюджетом станом на 31.12.2018 р. становить – 36 тис. грн, в т.ч. з податку на прибуток станом на 31.12.2018 р. 

становить – 32 тис. грн.  

- з нарахованих доходiв станом на 31.12.2018 р. – 356 тис. грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 р. – 51 тис. грн. Зауважень до облiку не виявлено. 

Грошовi кошти. Банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв 

Облiк банкiвських операцiй Товариства вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних 

цiнностей не виявлено. Залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку та даним 

банкiвських виписок. 

Станом на 31.12.2018 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiрно вiдображена в сумi 4 

914 тис. грн, на основних та поточних рахунках Товариства в банках станом на 01.01.2018 р. – 4 878 тис. грн, станом 

на 31.12.2018 р. становить – 4 914 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї щодо iнвестицiйної дiяльностi Товариства 

Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки аудитор пiдтверджує правильнiсть облiку iнвестицiйної дiяльностi 

Товариства станом на 31.12.2018 року, за даними балансу сума iнших фiнансових iнвестицiй складає – 9 599 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi 

Аудиторами пiдтверджується, що облiк витрат на ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ" ведеться вiрно, 

згiдно чинного законодавства, а саме згiдно обраної концептуальної основи. У Товариствi в 2018 роцi 

загальногосподарськi витрати вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi. Зауважень до облiку не виявлено. 

Iншi оборотнi активи 

Незалежною аудиторською перевiркою було пiдтверджено, що iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2018 

року вiдображенi в сумi – 3 тис. грн. Облiк оборотних активiв ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме 

«Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 

операцiй пiдприємств i органiзацiй» вiд 30.11.1999 року № 291. Зауважень до облiку оборотних активiв не виявлено.  

Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов’язань у фiнансовiй звiтностi 

Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї про застосування плану 

рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.1999 року № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi 

зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються 

актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного законодавства 

України. Фактичнi данi про зобов'язання за 2018 рiк вiдображенi у балансi Товариства вiдповiдно до обраної 

концептуальної основи вiрно, у сумi 17 тис. грн, в т.ч. поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом за даними Товариства станом на 31.12.2018 р. становить – 9 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2018 р. становлять – 8 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї щодо доходiв майбутнiх перiодiв 

Незалежною аудиторською перевiркою було пiдтверджено, що за даними балансу Товариства доходи майбутнiх 

перiодiв вiрно вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, яка була складенi вiдповiдно до обраної концептуальної основи i 

станом на 31.12.2018 р. становлять – 16 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї про вiдображення забезпечень у фiнансовiй звiтностi 

Аудиторами пiдтверджується, що станом на 31 грудня 2018 року в балансi Товариства сума поточних забезпечень 

вiдображена вiрно та складає – 33 тис. грн. Зауважень до облiку немає. 

Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть 

податкового боргу) та зборiв 

Простроченi зобов’язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено. 

Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал 

Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть 

вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 

«Зареєстрований (Статутний) капiтал».  

Вiдповiдно до Статуту затвердженого рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Протоколом 

вiд 21.04.2017 року. Статутний капiтал Товариства складає 8 660 915 грн 00 коп. (вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят 

тисяч дев’ятсот п'ятнадцять гривень 00 коп.), що подiлений на 17 321 830 (сiмнадцять мiльйонiв триста двадцять одна 

тисяча вiсiмсот тридцять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн (п’ятдесят копiйок) – за одну 

акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №501/1/11. Дата видачi:10 травня 2012 року. 

Перелiк акцiонерiв, якi володiють бiльш, як 10% акцiй Товариства: 

- Черновецький Степан Леонiдович володiє 9969902 акцiй, що складає 57,556862%. 

- ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ» володiє 7247721 акцiй, що складає 41,841543%; 

Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить  

8 660 915 грн 00 коп. (вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч дев’ятсот п'ятнадцять гривень 00 коп.). Величина 

статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:  

Зареєстрований статутний капiтал – 8 660 915 грн. 00 коп.; 

Сплачений статутний капiтал – 8 660 915 грн. 00 коп.; 

Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 8 660 915 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року нерозподiлений прибуток Товариства становив 5 310 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року 

нерозподiлений прибуток Товариства складає 5 171 тис. грн. 

На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i 



вiдповiдає вимогам МСФЗ. 

Структура власного капiталу Товариства: 

Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 8 661 8 661 

Капiтал у дооцiнках 1405 - - 

Додатковий капiтал 1410 297 297 

Резервний капiтал 1415 1 795 1 795 

Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 5 310 5 171 

Неоплачений капiтал 1425 - - 

Усього 1495 16 063 15 924 

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв 

Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2018 року 

складають: 

Необоротнi активи 10 580 тис. грн. 

Оборотнi активи 5 410 тис. грн. 

РАЗОМ активи 15 990 тис. грн. 

Довгостроковi зобов’язання - 

Поточнi зобов’язання 66 тис. грн. 

РАЗОМ зобов’язання 66 тис. грн. 

Чистi активи: 

РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов’язання 15 924 тис. грн. 

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть чистих активiв складає 15 924 тис. гривень i визначена згiдно чинного законодавства. 

Аналiз фiнансового стану 

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у складi: Баланс станом 

на 31.12.2018 року та Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк. 

Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018 р. та на 31.12.2018 р. проводилась на пiдставi 

розрахункiв наступних показникiв: 

1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i 

поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина 

боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5): 

К абс.л 01.01.2018 р. = 4878/73=66,822 

К абс.л 31.12.2018 р. = 4914/66=74,455 

2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та 

затрат для погашення боргiв:  

Кзаг.лiкв. 01.01.2018 р.= 5358/73=73,397 

Кзаг.лiкв. 31.12.2018 р.= 5410/66=81,970 

3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до 

сукупних активiв Товариства: 

К авт. 01.01.2018 р.= 16063/16136=0,995 

К авт. 31.12.2018 р.= 15924/14990=1,062 

4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. 

Оптимальне значення показника: 0,5…1,0: 

К покр. 01.01.2018 р. = 73/16063=0,005 

К покр. 31.12.2018 р. = 66/15924=0,004 

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi 

активiв Товариства: 

Крент. 31.12.2018 р. = - 139/((16136+15990)/2)= - 0,009 

Економiчнi показники Товариства станом на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року наведенi в таблицi. 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2018 р. На 31.12.2018 р. 

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 66,822 74,455 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 73,397 81,970 

3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,995 1,062 

4. Коефiцiєнт структури капiталу  

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - - 0,009 

Iнформацiя про пов’язаних осiб 

Вiдповiдно до вимог МСА 550 «Пов’язанi особи» аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо 

надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними,а також провели достатнi 

аудиторськi процедури, незалежно вiд наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких 

операцiй. 

Аудиторами пiд час перевiрки були виявленi вiдносини Товариства з пов’язаними особами: 

- ТОВ “БРОК-ЕНЕРГIЯ” (код ЄДРПОУ 19360787) 



- Черновецький Степан Леонiдович (IПН 2879007914). 

 

Подiї пiсля дати балансу 

Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з 

вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку. 

Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату 

фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової 

звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або 

результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської 

звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї"). 

Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, наявнiсть яких потребує 

необхiднiсть проведення коригування фiнансової звiтностi. 

Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi 

суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та 

визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть 

поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Аудитори 

дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi дiяльностi вiдсутня. 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у 

майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй 

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi 

можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому. 

Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є 

достатньо високою 

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв/або зобов’язань, 

ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою не виявлено.  

 

Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї. 

Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Для отримання розумiння наявностi 

суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою 

звiтнiстю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. Суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю фiнансовою звiтнiстю не 

встановлено. 

III.IНШI ЕЛЕМЕНТИ 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю: 

Повна назва пiдприємства АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Скорочена назва пiдприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 23909055 

Юридична адреса 61000, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА, будинок 111А 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1374 вiд 26.01.2001р., строк дiї з 29.10.2015 

року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю 

якостi № 0495 рiшення Аудиторської Палати України № 302/4 вiд 30.10.2014 року. 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту вiд 12.03.2019 р. № 06/03-03 

- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 12.03.2019 р. по 29.03.2019 р 

АФ «АУДИТ-96» ТОВ  

Директор м.п. _____________ Т.М. Давиденко 

 

АФ «АУДИТ-96» ТОВ  

(сертифiкат №006583) 29 березня 2019 року 

- 

- 

- 



* 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. 



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 1 0 

2 2017 1 0 

3 2016 1 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): - 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): - 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): Позачерговi збори не скликались. 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 збори не скликались. 

Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались. 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори не 

скликались. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори не 

скликались. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

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) - 

 



- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
6 

 

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 складi Наглядової ради 

комiтети не створювались.  

Інші (запишіть)  - 

 

- 

- 

 

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)  

Винагорода для Голови 

Наглядової ради товариства - 

згдiно штатного розпису. 

Винагорода для членiв Наглядової 

ради акцiонерного товариства – не 

передбачена. 

 

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): -  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)  - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

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 Ні 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 
Так Ні Ні Так 



Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так 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):  Статут Товариства 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

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 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 Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

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) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

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)  Цiнова полiтика 

 

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) - 

 

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)  Iнша iнформацiя - вiдсутня 

 

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): Залучення iнвестицiй не планується.    

 

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) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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: -  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -  

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 

- 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 68.20 

Середня кількість 

працівників 
10  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м.Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв.40  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. 

 

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 3 3 0 

первісна вартість 1001 11 11 0 

накопичена амортизація 1002 8 8 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 1176 978 0 

первісна вартість 1011 4476 4371 0 

знос 1012 3300 3393 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 9599 9599 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 10778 10580 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 14 12 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 18 38 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 32 36 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 32 32 0 

з нарахованих доходів 1140 0 356 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 416 51 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4878 4914 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 5358 5410 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 16136 15990 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8661 8661 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 297 297 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1795 1795 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5310 5171 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 16063 15924 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 4 9 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0  0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 46 33 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 13 16 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 10 8 0 

Усього за розділом IІІ 1695 73 66 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 16136 15990 0 

 

Примітки - 

Керівник А.С. Курський 

Головний бухгалтер Л.М. Шпiлюк 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 313 360 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 302 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

313 

 

58 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 860 1220 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 789 ) ( 3708 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 655 ) ( 383 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 271 ) ( 2813 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 52 30 

Інші доходи 2240 80 8 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 255 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 139 ) ( 3030 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 139 ) ( 3030 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -139 -3030 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 41 275 

Витрати на оплату праці 2505 290 1347 

Відрахування на соціальні заходи 2510 64 296 

Амортизація 2515 202 181 



Інші операційні витрати 2520 847 2294 

Разом 2550 1444 4393 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 17321830 17321830 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 17321830 17321830 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615   

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Вiдсутнi 

Керівник А.С. Курський 

Головний бухгалтер Л.М. Шпiлюк 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

525 

 

431 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4 0 

Надходження від повернення авансів 3020 3 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 832 258 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 170 ) 

 

( 1743 ) 

Праці 3105 ( 233 ) ( 1347 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 64 ) ( 296 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 149 ) ( 275 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 84 ) ( 39 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 26 ) ( 28 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 68 ) ( 300 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 680 -3272 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 30 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 85 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -55 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 680 -3327 

Залишок коштів на початок року 3405 4878 7469 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -644 736 

Залишок коштів на кінець року 3415 4914 4878 

 

Примітки - 

Керівник А.С. Курський 

Головний бухгалтер Л.М. Шпiлюк 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки - 

Керівник А.С. Курський 

Головний бухгалтер Л.М. Шпiлюк 



   КОДИ 

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

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Незалежна Сервiсна 

Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

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 8661 0 297 1795 5310 0 0 16063 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 8661 0 297 1795 5310 0 0 16063 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -139 0 0 -139 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0   0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -139 0 0 -139 

Залишок на 

кінець року 
4300 8661 0 297 1795 5171 0 0 15924 

 

Примітки - 

Керівник А.С. Курський 

Головний бухгалтер Л.М. Шпiлюк 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Приватного акцiонерного товариства  

«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» 

ЄДРПОУ 20036721 

За 2018 рiк 

 

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО  

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА 

КОМПАНIЯ" (далi Товариство), код ЄДРПОУ 20036721, 

Скорочена назва: ПРАТ "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ" 

Дата державної реєстрацiї 18.12.1996 

Реквiзити документа про державну реєстрацiю та орган що його видав (серiя, номер, повна назва 

органу, дата реєстрацiї): Дата запису: 01.09.2004, Номер запису: 1 070 120 0000 001272 

Основний вид дiяльностi: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого 

нерухомого майна  

Iншi види дiяльностi: 

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.; 

69.10 Дiяльнiсть у сферi права; 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах; 

41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель. 

Юридична адреса: 01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 9/2, квартира 40 

Мiсцезнаходження: 01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 9/2, квартира 40 

Органiзацiйно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Країна реєстрацiї: Україна 

Характеристика основних напрямкiв дiяльностi Товариства:  

Предметом дiяльностi Товариства є:  

- Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 року складала 7 осiб. 

Статутний капiтал Товариства складає 8 660 915.00 грн. (Вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч 

дев’ятсот п’ятнадцять гривень 00 копiйок), роздiлений на 17 321 830 (Сiмнадцять мiльйонiв триста 

двадцять одна тисяча вiсiмсот тридцять) шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 

(П’ятдесят копiйок) грн. кожна.  

Органами Товариства є загальнi збори акцiонерiв та Наглядова рада. Утворення Товариством 

iнших органiв управлiння забороняється вимогами чинного законодавства. 

Перелiк акцiонерiв Товариства на кiнець звiтного перiоду визначається згiдно реєстру ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України". Перелiк акцiонерiв з часткою 10% i бiльше: 

Назва акцiонера Вiдсоток у статутному капiталi, % 

- Черновецький Степан Леонiдович, IПН 2879007914, кiлькiсть акцiй – 9 969 902 шт. 

57,556 862 

- ТОВ “БРОК-ЕНЕРГIЯ”, код ЄДРПОУ 19360787, кiлькiсть акцiй – 7 247 721 шт. 41,841 543 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 



Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України. 

Згiдно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 

Товариство складає звiтнiсть за МСФЗ. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

Наступнi стандарти не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в 

наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших 

розкриттях до фiнансової звiтностi. Товариство не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову 

звiтнiсть буде суттєвим. 

Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку внесено змiни в такi стандарти як:  

МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинностi 01.01.2019р. 

МСФЗ 9 в поточнiй редакцiї, що вiдображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по 

замiнi МСФЗ 39, застосовується щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань, як вони визначенi в МСФЗ 39. 

МСФЗ 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої 

договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної 

оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв 

оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв 

фiнансової оренди. 

За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 15 «Виручка по договорах з покупцями», МСФЗ 16 

«Оренда» до дати набуття чинностi не застосовуються.  

На даний час керiвництво Товариства оцiнює вплив даних стандартiв на свою фiнансову звiтнiсть. 

Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України - 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за потреби затверджується Наглядовою Радою до надання Зборам 

акцiонерiв Товариства та випуску (з метою оприлюднення). Нi учасники Товариства, нi iншi особи 

не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається рiк що закiнчився, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 

Суттєвi положення облiкової полiтики 

Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 

справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi 

iнструменти визнання та оцiнка» та використанням методiв оцiнки МСФЗ 13 «Оцiнки за 

справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або 

даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз 



дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi, визначенi за справедливою вартiстю. 

Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з 

використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики – конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

суб’єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить 

облiковi полiтики, якi за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог МСБО 8 

«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ. 

Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось наступних принципiв бухгалтерського 

облiку та складання фiнансової звiтностi:  

• принцип автономностi;  

• принцип безперервностi;  

• принцип перiодичностi; 

• принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат;  

• принцип повного висвiтлення;  

• принцип послiдовностi;  

• принцип обачностi;  

• принцип єдиного грошового вимiрника. 

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших 

подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно МСФЗ , Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi 

види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 

Товариства. 

Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

• фiнансовий актив, доступний для продажу;  

• iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

• дебiторська заборгованiсть; 

• кредиторська заборгованiсть. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю. 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 



конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого 

строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється 

у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НБУ. 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї), цi активи можуть бути 

класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю 

банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як 

активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Проте, в випадку 

поточної дебiторської заборгованостi, ефект дисконтування вважається несуттєвим i поточна 

дебiторська заборгованiсть оцiнюється за первiсною вартiстю. 

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 

свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 

непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 

дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 

збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними, - на основi 

групової оцiнки.  

Для резерву дебiторської заборгованостi при iндивiдуальнiй оцiнцi окремих дебiторiв Товариство 

використовує iндивiдуальний коефiцiєнт сумнiвностi окремого боржника, який базується на 

основi оцiнки працiвникiв юридичного вiддiлу Товариства, крiм цього оцiнка може ґрунтуватися 

на пiдставi звiту працiвникiв вiддiлу облiку або фахiвця з управлiння активами. За цим методом 

величина резерву розраховується шляхом множення суми залишку дебiторської заборгованостi на 

звiтну дату на коефiцiєнт сумнiвностi або понижувальний коефiцiєнт (далi - ПК). 

Понижувальний коефiцiєнт, що застосовується для визначення вартостi активiв, щодо яких iснує 

ймовiрнiсть зменшення корисностi активу. При застосуваннi ПК вартiсть активу визначається 

шляхом множення балансової вартостi таких активiв, яка склалась на дату, що передує датi 

першого застосування ПК, на показник ПК. 



Процент резервування для створення резерву сумнiвних боргiв визначається наступним чином: 

Вид дебiторської 

заборгованостi: Непрострочена, але є ознаки сумнiвностi 

Прострочена 

перший рiк прострочення другий рiк прострочення третiй рiк прострочення пiсля закiнчення 

строку позовної давностi 

Процент резервування вiд вартостi дебiторської заборгованостi 2-10% 30% 60% 90% 100% 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка 

вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку 

чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за 

рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке 

призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи 

називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або 

зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. 

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. 

У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi 

змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

До фiнансових активiв для подальшого продажу Товариство вiдносить iнвестицiї, утримуванi в 

основному з метою продажу. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою 

вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi для подальшого продажу фiнансового активу 

визнаються прямо у прибутку чи збитку.  

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, призначеного для 

продажу, сума кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, 

справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку вiдносяться акцiї та паї (частки) акцiонерних товариств. Пiсля 

первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при 

розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього 

активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi 

свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю 

продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи 

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.  

Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку 

органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, 

здiйснюється за останньою балансовою вартiстю. 

Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку 

органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 

наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли 



наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує 

широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою 

справедливої вартостi у цьому дiапазонi. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон’юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi 

фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигод.  

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у власному капiталi. 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у власному капiталi, Товариство вiдносить акцiї та паї (частки) господарських 

товариств, випущенi iншим суб'єктом господарювання, якi Товариство купує, маючи намiр 

встановити чи пiдтримувати довгостроковi операцiйнi вiдносини з суб'єктом господарювання, у 

який здiйснюються такi iнвестицiї. Товариство облiковує такi стратегiчнi iнвестицiї у 

вiдповiдностi до МСФЗ 9 по справедливiй вартостi. Результати вiд змiни справедливої вартостi 

таких фiнансових активiв визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни 

у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi, доки визнання фiнансових 

активiв не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному 

капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариства вiдносить 

облiгацiї утримуванi до погашення та векселi, iншi фiнансовi активи та зобов’язання з фiксованою 

ставкою, якщо виконуються обидвi такi умови: 

а) актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої — утримування активiв задля збирання 

контрактних грошових потокiв; 

б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових 

потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Вiдсоток — це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов’язаного з 

непогашеною основною сумою, протягом певного перiоду часу. 

Зобов'язання 

Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

• Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

• Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов’язань.  

Первiсно зобов’язання визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.  

У випадку поточних зобов’язань ефект дисконтування вважається несуттєвим i вони оцiнюється за 

первiсною вартiстю. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 



Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно. 

Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

Визнання та оцiнка основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв.  

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої 

амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, 

перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, 

переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв. 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв Товариство використовує метод зменшення 

залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається як добуток залишкової вартостi 

об'єкта на початок звiтного року або первiсної вартостi на дату початку нарахування амортизацiї 

та рiчної норми амортизацiї. Рiчна норма амортизацiї (у вiдсотках) обчислюється як рiзниця мiж 

одиницею та результатом кореня ступеня кiлькостi рокiв корисного використання об'єкта з 

результату вiд дiлення лiквiдацiйної вартостi об'єкта на його первiсну вартiсть. 

Товариство приймає такi мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв за класами: 

1 клас – будiвлi – 20 рокiв 

споруди – 15 рокiв 

передавальнi пристрої – 10 рокiв 

2 клас – машини та обладнання – 5 рокiв 

з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоби друку iнформацiї – 2 роки 

3 клас – транспортнi засоби – 5 рокiв 

4 клас – iнструменти, прилади, iнвентар – 4 роки 

5 клас – iншi основнi засоби – 12 рокiв  

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу . 

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, 

амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо 

сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення 

негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю 

згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в 

попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, 



застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд 

зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою 

розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi 

протягом строку корисного використання. 

Облiковi полiтики щодо оренди 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих 

перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що 

амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд 

вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, 

визнаються як витрати. 

Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi 

того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 

якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 



короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна 

заробiтна платня.  

Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов’язань. 

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 

зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; 

ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 

коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 

балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, 

якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 

активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Операцiї з iноземною валютою 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 



iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються 

за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку 

за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони 

виникають. 

Умовнi зобов'язання та активи 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про 

умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

Основнi припущення, оцiнки та судження 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив 

на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на 

попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i 

за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. 

Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, 

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження 

є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за 

МСФЗ, наведенi нижче. 

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

• є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi 

джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операцiї, що не регламентованi МСФЗ, вiдсутнi. 

Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 

справедливої вартостi». 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 



на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та 

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

Використання ставок дисконтування 

В Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковувалися активи або зобов’язання, якi вимагають 

дисконтування, внаслiдок чого керiвництво не здiйснювало професiйнi судження щодо розмiру 

таких ставок станом на кiнець звiтного перiоду. 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi ознак 

їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про 

зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або 

кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 

Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi 

курси НБУ 

Цiннi папери Первiсна оцiнка цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi 

курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних цiнних паперiв, дисконтованi 

потоки грошових коштiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних 

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю 

погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю за 2018 рiк, 



тис. грн. 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

1 2 3 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 38 38 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 4914 4914 

Торговельна кредиторська заборгованiсть - - 

Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi 

є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi.  

Припускається, що балансова вартiсть лiквiдних або короткострокових фiнансових активiв та 

фiнансових зобов’язань приблизно дорiвнює справедливiй вартостi.  

Iнвестицiї, доступнi для продажу, вартiсть яких визначається за допомогою методики оцiнки або 

моделей цiноутворення, представленi головним чином корпоративними правами, що не 

котируються на ринку. Вартiсть цих iнвестицiй визначається за допомогою моделей, якi 

включають виключно данi, що не спостерiгаються на ринку. Вихiднi данi моделей, що не 

спостерiгаються на ринку, включають припущення щодо майбутнiх фiнансових результатiв 

об’єкта iнвестицiй, характеру його ризикiв, а також економiчнi припущення, що стосуються галузi 

та географiчного мiсцезнаходження, де об’єкт iнвестицiй здiйснює свою дiяльнiсть, тощо. 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi 

є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

Продовження тексту приміток 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ЗВIТНОСТI 

Iншi доходи, iншi витрати за 12 мiсяцiв 2018 р. 

 

Iншi доходи 80 

Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв - 

Всього 80 

Iншi витрати - 

Витрати вiд продажу фiнансових iнвестицiй - 

Всього - 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат поточного та вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Податковi ставки i 

податкове законодавство, застосованi для розрахунку даної суми, – це чиннi або фактично 

прийнятi на звiтну дату ставки i закони. 

Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей 

оподаткування.  

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма тимчасовими податковими рiзницями. 

Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються за всiма вiд’ємними тимчасовими 

рiзницями, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками у 

тому розмiрi, в якому iснує значна вiрогiднiсть того, що iснуватиме прибуток до оподаткування, 

проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що вiднiмаються, невикористанi податковi 

пiльги та невикористанi податковi збитки. 

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну звiтну дату i 

зменшується, якщо ймовiрнiсть того, що матиме мiсце достатнiй оподаткований прибуток, який 



дозволить використати всю або частину вiдкладених податкових активiв, мала. 

За пiдсумками звiтного перiоду 2018 рiк Товариство отримало фiнансовий збиток в розмiрi 139 

тис. грн. 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

31.12.2018р.  

Прибуток (збиток) до оподаткування (139)  

Витрати (збиток) з податку на прибуток - 

Всього прибуток до оподаткування -  

Податкова ставка 18%  

Основнi засоби  

Станом на 31.12.2018 р. на балансi Товариства первiсна вартiсть основних засобiв становить 4371 

тис. грн.,знос – 3 393 тис. грн.,залишкова вартiсть основних засобiв – 978 тис грн., вiдстроченi 

податковi активи вiдсутнi. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю  

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо корпоративних прав, оцiнка цих iнвестицiй - частки 

корпоративних прав Товариств, за справедливою вартiстю здiйснюється на 3-му рiвнi. 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

31 грудня 2018 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги 38 

Аванси виданi - 

Розрахунки з бюджетом 36 

Iнша дебiторська заборгованiсть 407 

Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi: 445 

Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення. 

Станом на 31.12.2017 року прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Резерв пiд сумнiвнi 

борги не створювався. 

Грошовi кошти  

тис. грн. 

31 грудня 2018 

Каса та рахунки в банках, в грн. 4914 

Банкiвськi депозити, в грн. - 

Всього: 4914  

Власний капiтал  

Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить  

8 660 915,00 грн. (Вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч дев’ятсот п’ятнадцять гривень 00 коп.). 

Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:  

Зареєстрований статутний капiтал – 8 661,0 грн.; 

Сплачений статутний капiтал – 8 661,0 грн. 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2017 р. становить 16 063 тис. грн. та складається з: 

зареєстрований (пайовий) капiтал – 8 661,0 тис. грн.; 

додатковий капiтал - 297 тис. грн.; 

резервний капiтал – 1795 тис. грн.; 

нерозподiлений прибуток – 5171,0 тис. грн. 

Станом на 31.12.2017 р статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 8 661,0 

тис. грн. 

Структура власного капiталу Товариства: 

Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 8 661,0 8 661,0 

Додатковий капiтал 1410 297 297 

Резервний капiтал 1415 1 795 1 795 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 310 5 171 

Усього 1495 16063 15924 



Короткостроковi забезпечення 

Протягом звiтного перiоду Товариство не створювало резерв оплати невикористаних вiдпусток.  

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть тис. грн. 

31 грудня 2018 

Короткостроковi кредити банкiв - 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 

Розрахунки з бюджетом 9 

Розрахунки зi страхування - 

Одержанi аванси - 

Заробiтна плата та соцiальнi внески - 

Поточнi забезпечення 33 

Доходи майбутнiх перiодiв 16 

Iншi поточнi зобов’язання 8 

Всього кредиторська заборгованiсть 66 

Розкриття iншої iнформацiї 

Судовi позови 

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судових розглядах i до нього не 

висувались iншi претензiї. 

Вплив iнфляцiї 

МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» слiд використовувати за умов, коли 

економiка країни є гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням 

фактичного перерахунку статей фiнансової звiтностi у валюту представлення пiдлягає 

коригуванню з урахуванням iнфляцiї (суми за немонетарними статтями коригуються з 

урахуванням рiвня iнфляцiї на основi змiни загального iндексу цiн (однак, лише з дати придбання 

до дати балансу); рiзницi за монетарними i немонетарними статтями, що виникають в результатi 

застосування iндексу цiн на звiтну дату розкривають як окрему складову власного капiталу). 

Аналiзуючи критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї та включають в себе не тiльки 

монетарнi, але i психологiчнi складовi, передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, та враховуючи 

додатковi характеристики, керiвництво Товариства вважає, що важливим фактором є динамiка 

змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2016 роцi склав 43,3%, а в 2017 роцi – 12,4%. Таким 

чином, на думку керiвництва, економiка України з 2017 року почала виходити зi стану глибоких 

iнфляцiйних процесiв. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової 

звiтностi є питанням судження, керiвництво Товариства прийняло рiшення про непроведення 

коригування статей звiтностi на iндекс iнфляцii вiдповiдно до МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть 

умовах гiперiнфляцii».  

I хоча керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, 

а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 

Товариства, воно вважає, що вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної 

дiяльностi та розвитку Товариства. 

Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному 

середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, 

якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва 

економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi 

податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових 

iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку 

керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд 

податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами 

протягом трьох рокiв. 

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 



реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству 

визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва 

Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з 

наявних обставин та iнформацiї. 

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж 

перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

• асоцiйованi компанiї; 

• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

• близькi родичi особи, зазначеної вище; 

• компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Товариствi; 

• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого 

iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть вважатися вiдносинами мiж пов'язаними 

сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

Оскiльки Товариство є юридичною особою, при цьому емiтентом цiнних паперiв, нижче наведена 

iнформацiя про акцiонерiв Товариства, якi володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу: 

N з/п Повне найменування юридичної особи - власника (акцiонера) чи прiзвище, iм'я, по батьковi 

фiзичної особи - власника (акцiонера) та посадової особи Товариства Iдентифiкацiйний код (за 

наявностi) Частка в статутному капiталi Товариства, % 

Акцiонери – фiзичнi особи/юридичнi особи  

1 Черновецький Степан Леонiдович, кiлькiсть акцiй – 9 969 902 шт. 2879007914 57,556862 

2 ТОВ “БРОК-ЕНЕРГIЯ”, кiлькiсть акцiй – 7 247 721 шт. 19360787 41,841543 

Операцiї з пов’язаними сторонами за звiтний перiод 2018 рiк вiдсутнi. 

Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих 

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу 

суб’єктивних та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно 

передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 

лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в 

банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 



Протягом звiтного перiоду Товариство не мало фiнансових активiв, якi були би простроченi, та не 

надавало та не отримувало будь-яких кредитiв.  

Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та 

валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, 

облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на 

ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.  

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як 

на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально 

припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися 

боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових 

ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть 

вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, 

пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу.  

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi 

планових строкiв погашення представлена наступним чином: 

Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового 

капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.  

Статутний Капiтал Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 8660915,00 грн. сформований та 

сплачений повнiстю. 

Подiї пiсля дати балансу 

Подiї пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з 

умовами, що iснували на дату балансу та вимагали б коригування вiдповiдних активiв i 



зобов'язань, а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей, та подiй, що вказували б на умови, що 

виникли пiсля дати балансу, що потребують коригування статей фiнансових звiтiв або розкриття в 

цих примiтках – не вiдбувались. 

Голова Правлiння ________________ /Курський А.С./ 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


