
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Константинов С.I. 

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

М.П. 
25.04.2016 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Незалежна Сервiсна Компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне 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) 207-38-88 (044) 207-38-89 

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 21.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку» 79 
  

25.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://uiic.com.ua/ 

в мережі 

Інтернет 25.04.2016 

  (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 X 

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 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 емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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. 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) 
 

33. Примітки 

ПАТ "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 

Публiчне 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) 

42 

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 

ПАТ КБ "ПРАВЕКС - БАНК" 

2) МФО банку 

380838 

3) поточний рахунок 

26004799949607 

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

у іноземній валюті 

ПАТ КБ "ПРАВЕКС - БАНК" 

5) МФО банку 

380838 



6) поточний рахунок 

26005799949543 



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 

Код за ЄДРПОУ 

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 
41.7920 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Черновецький Степан 

Леонiдович  
57.5103 

Усього 99.3023 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. 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 

Константинов Сергiй Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 



вища 

6) стаж роботи (років)** 

50 

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

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

Президент.  

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

03.12.2010 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 довiреностi, наданої Головою Наглядової ради вiд 

iменi Наглядової ради 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.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

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". 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.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

41 

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". 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.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Не обiймає iншi посади на будь-яких пiдприємствах.  

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

одержував. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Романченко Юлiя Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

ТОВ "КОЛЕКТ-СЕРВIСIЗ" - помiчник директора. 

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

15.04.2010 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 Сервiсна Компанiя", не 

одержувала. 

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.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Бєлякова Наталiя Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 



29 

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

ТОВ "БРОК-ЕНЕГIЯ" - Старший бухгалтер 

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

21.04.2010 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. 

Працює на посадi Старшого бухгалтера ТОВ "Брок-Енергiя". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1991 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

6 

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. 

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.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

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". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** 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 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

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 

Константинов Сергiй 

Iванович  
13 0.0001 13 0 0 0 

Член 

Пралiння 
Антонюк Вiктор Антонович 

 
0 0.0000 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 

Панова Катерина 

Миколаївна  
0 0.0000 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Черновецький Степан 

Леонiдович  
9961830 57.5103 9961830 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Романченко Юлiя 

Вiкторiвна  
0 0.0000 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Макарова Валентина 

Iванiвна  
0 0.0000 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Дядюшкiна Олександра 

Дмитрiвна  
0 0.0000 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Глущенко Олександра 

Володимирiвна  
0 0.0000 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Щуревський Олег 

Вiталiйович  
0 0.0000 0 0 0 0 

Усього 9961843 57.5104 9961843 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

ТОВ "БРОК- 

ЕНЕРГIЯ" 
19360787 

01021 Україна м. Київ 

Печерський мiсто Київ 

Кловський узвiз, 9/2, кв. 40 

7239143 41.7920 7239143 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Черновецький Степан 

Леонiдович  
9961830 57.5103 9961830 0 0 0 

Усього 17200973 99.3023 17200973 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 21.04.2016 

Кворум зборів** 99.30236 

Опис 

Порядок денний: 

1.Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ. 

2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв АТ. 

3.Про затвердження звiту Правлiння АТ про пiдсумки роботи за 2015 рiк. 

4.Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї АТ за 2015 рiк. 

5.Про затвердження рiчного звiту, складеного за Мiжнародними Стандартами бухгалтерського 

облiку та розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк; 

6.Про затвердження звiту Наглядової ради АТ про пiдсумки роботи за 2015 рiк. 

7.Про звiльнення члена Наглядової ради. 

8.Про призначення члена Наглядової ради. 

Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi. 

Iнiцiаторами питань до порядку денного виступали представники контролюючих органiв 

Товариства. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання дивідендів 

    

Дата виплати 

дивідендів     

Опис 

Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього 

рокiв загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" не приймалися. 

Дивiденди протягом звiтного та попереднього рокiв не нараховувались i не виплачувались. 



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 04071 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

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 

Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23494714 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Десятинна, 

4/6 

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 

ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" має 10 структурних пiдроздiлiв, якi забезпечують її 

функцiонування, а саме: 

1. Адмiнiстрацiя 

2. Вiддiл управлiння персоналом 

3. Бухгалтерiя 

4. Юридичний департамент 

-вiддiл правового забезпечення зовнiшньо-економiчних операцiй 

-вiддiл юридичного консалтингу та договiрної роботи 

5. Юридичний вiддiл 

6. Iнформацiйно-обчислювальний департамент 

- вiддiл системного адмiнiстрування 

7. Iнформацiйно-аналiтичний вiддiл  

8. Органiзацiйно-методичнй вiддiл 

9.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 на пiдприємствi працює 48 осiб, в тому числi 2 (двоє) за сумiсництвом. 

Фонд оплати працi в 2015 роцi склав 1 223 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився 

вiдносно 2014 року на 61 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 2015 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 01.01.2016 р. складає 4 415 тис.грн., знос 3 071 

тис.грн., залишкова вартiсть 1344 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 31.12.2015 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 2015 роцi не було. 

  

Дохiд вiд реалiзацiї послуг в 2015 роцi (без ПДВ) складає 515 тис.грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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 996 935 0 0 996 935 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 56 12 0 0 56 12 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 183 397 0 0 183 397 

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 1235 1344 0 0 1235 1344 

Опис Основнi засоби виробничого призначення використовуються в повному обсязi.  

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2016 року складає 4 415 тис.грн.,знос 3 

071 тис.грн., залишкова вартiсть 1 344 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)  22212 21187 

Статутний капітал (тис. грн.)  8661 8661 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  0 0 

Опис - 

Висновок - 

3. Інформація про зобов'язання 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 170 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 189 X X 

Усього зобов'язань X 359 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  29 

2 
комунальнi та експлуатацiйнi 

витрати 
71 

* 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 

21.04.2015 22.04.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Приватне пiдприємство 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

«РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
30687076 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, 

вул. Незалежностi, 101 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4129 23.03.2008 

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** 

183 П 000183 06.12.2013 28.02.2018 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Приватне пiдприємство 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

«РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
30687076 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, 

вул. Незалежностi, 101 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4129 26.03.2008 

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** 

183 П 000183 06.12.2013 28.02.2018 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Аудиторський висновок 

(Звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» 

станом на 31.12.2015р. за 2015 р.  

м. Київ 18.03.2016 р. 

1.1. Основнi положення 

Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року, що включає 

наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати 

(Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (Форма №3), Звiт про 



власний капiтал за 2015 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк, стислий виклад суттєвих 

облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток /форми звiтностi додаються/. Фiнансова звiтнiсть Товариства 

станом на кiнець дня 31.12.2015 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з 

мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.  

1.2. Адресат 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва та учасника ПАТ «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. 

1.3. Вступний параграф 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» зареєстроване вiдповiдно до 

Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України «Про господарськi товариства», «Про зовнiшньоекономiчну 

дiяльнiсть» 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 31.12.2015 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.  

1.3.1 Вiдомостi про Товариство 

Повна назва пiдприємства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» 

Скорочена назва пiдприємства ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» 

Код за ЄДРПОУ 20036721 

Мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 9/2, квартира 40 

№ та дата реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв №1 070 120 0000 

001272 вiд 18.12.1996 р.  

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

(основний); 

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 

Засновники Публiчного акцiонерного товариства ФIЗИЧНI ОСОБИ ЗГIДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКIВ АКЦIЙ 

РЕЄСТРАТОРА ВАТ «МФС» вiд 15.01.2008р. 

Статут (нова редакцiя) Затверджено Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Незалежна 

Страхова Компанiя « Протокол №б/н вiд 30.03.2012р. Зареєстровано вiд 09.04.2012р. №10701050015001272 

Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо 

фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" 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", Закону України "Про цiннi папери та Фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики 

Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, 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 пiдприємств. 

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

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

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

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

складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, 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 проведення дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум 

чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку 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. 

1.4. 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 ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ». Рiчна фiнансова звiтнiсть складена 

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

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi, а саме: 

- Баланс станом на 31.12.2015 року; 

- Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк; 

- Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк; 

- Звiт про власний капiтал за 2015 рiк; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.  

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких 

неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу 

Товариства.  

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ПАТ 

«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. 

1.5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал ПАТ «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 2015 рiк вiдповiдно до Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку; 

- 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 2015 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», пiдлягали та були наданi для перевiрки наступнi документи: 

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2015 року; 

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2015 рiк; 

3. Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2015 рiк; 

4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2015 рiк; 

5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк; 

6. Статутнi, реєстрацiйнi документи; 

7. Протоколи, накази; 

8. Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи. 

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. 



1.6. Вiдповiдальнiсть аудитора 

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 ПАТ «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 аудиторську дiяльнiсть» в редакцiї Закону 

України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14 вересня 2006 року № 140-V, 

Законiв України «Про цiннi папери та Фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та 

доповненнями, «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зi 

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), (рiк видання 

2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi – 

МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.  

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та 

суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ», 

також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi 

сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 

1.7. Думка аудитора  

Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки 

аудиторiв. 

Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо 

вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень 

та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку. 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається 

«Концептуальною основою фiнансової звiтностi», виданою РМСБО у вереснi 2010р., розмiщеною на сайтi 

Мiнiстерства Фiнансiв України. 

Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими 

складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ.  

Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй 

формi. 

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує, обґрунтовану пiдставу для висловлення думки 

аудиторiв. 

Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий 

стан Товариства. 

1.8. Обмеження обсягу роботи аудитора 

Аудитори не мали змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї, яка проводилась ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА 

СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» перед складанням фiнансової звiтностi за 2015 рiк згiдно Наказу №17 вiд 29.10.2015 р., 

оскiльки ця дата передувала датi, призначенiй для проведення аудиту, тому ми не маємо можливостi висловити свою 

думку стосовно процедури її проведення та результатiв. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала 

iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА.  

За оцiнкою аудиторiв, вищезазначенi зауваження мають обмежений вплив на фiнансовi звiти (в межах суттєвостi) i не 

перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та стан справ в цiлому. 

1.9. Незгода з управлiнським персоналом 

Баланс не мiстить даних, що передбачають незгоду аудиторiв з управлiнським персоналом. 

1.10. Умовно-позитивна думка 



Аудиторами проведений аудит фiнансової звiтностi ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» станом на 31 

грудня 2015 року, а саме: «Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 р.» (Форма № 1), «Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 р.» (Форма № 2), «Звiту про рух грошових коштiв за 2015р.» (Форма 

№3), «Звiт про власний капiтал за 2015 р.» (Форма №4) та «Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 р.» /форми 

фiнансової звiтностi додаються/. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi 

докази для висловлення думки аудиторiв. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пунктi 1.8 параграфу 1 «Пiдстава для 

висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi», фiнансова звiтнiсть 

подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» станом на 

31 грудня 2015 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату 

згiдно з принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

1.11. Пояснювальний параграф 

Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки 

встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського 

облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить 

iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не 

спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке 

унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2015 рiк, згiдно 

вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р № 73. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне 

розкриття про активи, зобов’язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює 

показники фiнансового стану Товариства та результатiв його дiяльностi за 2015 рiк. 

Усi процедури по формуванню та сплатi статутного Товариства виконанi з дотриманням чинного законодавства 

України. 

У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про 

вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 

II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

 

2.1. Вiдомостi щодо дiяльностi зi спiльного iнвестування. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2015 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає 

фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2015 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 

Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. 

Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2015 року. 

На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2015 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних 

контролюючих органiв. 

Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi. 

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

програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя. 

В 2015 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 

2015 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 2015 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що 

бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2015 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України 

вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено. 

 

Iнформацiя про вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015р.: 

№ з/п Найменування показника Значення показника 

на початок звiтного перiоду (тис грн.) на кiнець звiтного перiоду (тис грн.) 

1 2 3 4 

1 Активи Товариства, тис грн 

(оцiнна вартiсть) 22375 22571 

2 Зобов'язання Товариства, тис грн 1188 359 

3 Вартiсть чистих активiв Товариства, тис грн (ряд. 1 - ряд. 2) 21187 22212 

 

ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» дотримувалось вимог нормативно-правових актiв Нацiональної 



Комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку в 2015 роцi. 

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку дотримання ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА 

СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» вимог Закону України «Про iнститути спiльного iнвестування» вiд 05.07.2012р. для 

висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА 

СЕРВIСНА КОМПАНIЯ». Вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що 

твердження управлiнського персоналу щодо дотримання ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» вимог 

нормативно-правових актiв, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї Товариства в усiх суттєвих 

аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства. 

Розкриття iнформацiї про активи i зобов'язання 

Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв. 

Публiчним акцiонерним товариством за перiод з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року використовувались цiлком 

правильнi та обґрунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка 

активiв вiдбувалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2015 року всiх видiв 

активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких 

даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена 

згiдно з чинним законодавством. 

Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних 

активiв та їх зносу. 

Необоротнi активи станом на 31.12.2015 року становлять 10952 тис. грн., з яких: 

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 4415 тис. грн.,знос – 3071 тис. грн.,залишкова вартiсть основних засобiв 

– 1344 тис грн., вiдстроченi податковi активи вiдсутнi, залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 4 тис. 

грн.,iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї – 9604 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва 

та товарiв. 

Станом на 31.12.2015 року запаси (товари) Товариства становлять 82 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi 

Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2015 року свiдчить, що iнвентаризацiя 

проведена згiдно з чинним законодавством. Векселi отриманi станом на 31.12.2015 вiдсутнi. Дебiторська 

заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 21 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015 склала 82 тис грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть, що 

вiдображена у рядку 1155 балансу Товариства становить 1857 тис грн. 

Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв. 

Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку 

валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. 

Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним 

касової книги, та даним банкiвських виписок. 

Станом на 31.12.2015 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi 

становить 9577 тис. грн.  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2015 року вiдсутнi. 

Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi. 

На Товариствi у 2015 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат 

дiяльностi.  

Iншi оборотнi активи. 

Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi.  

Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi 

Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву 

балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2015 року, а саме - III роздiл "Поточнi зобов'язання i забезпечення" 

пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з згiдно з чинним 

законодавством. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi вiрно вiдображенi у сумi 359 тис. грн. у роздiлi III пасиву балансу станом на 31.12.2015 року та розподiленi 

наступним чином: 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

з бюджетом – 170 тис грн.; 

у тому числi з податку на прибуток – 169 тис. грн.; 

Поточнi забезпечення – 186 тис. грн.; 

Доходи майбутнiх перiодiв – 3 тис. грн. 

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 Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» Статутний 



капiтал Товариства складає 8660915 грн. (Вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 

копiйок), який подiлений на 17321830 штук (Сiмнадцять мiльйонiв триста двадцять одна тисяча вiсiмсот тридцять 

штук) простий iменних акцiй. 

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

1. ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ», код ЄДРПОУ 19360787,Україна, частка у капiталi 41,7920 % 

2. Черновецький Степан Леонiдович, РНОКПП 2879007914,частка у капiталi 57.5103% 

Станом на 31.12.2015 року пайовий капiтал сформовано повнiстю, що становить  

8660915,00 грн. (Вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копiйок). 

Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:  

Зареєстрований статутний капiтал – 8660915,00 грн.; 

Сплачений статутний капiтал – 8660915,00 грн.; 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 22212 тис. грн. та складається з: 

зареєстрований (пайовий) капiтал – 8661 тис. грн.; 

додатковий капiтал – 309 тис. грн.; 

резервний капiтал – 1756 тис. грн.; 

нерозподiлений прибуток – 11486 тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 8661 тис. грн. 

Станом на 01.01.2015 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 10882 тис. грн. За результатами дiяльностi в 

2015 роцi Товариством отримано прибуток у розмiрi 772 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. нерозподiлений прибуток 

Товариства становив 11486 тис. грн. 

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

вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Структура власного капiталу Товариства: 

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

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 8661 8661 

Додатковий капiтал 1410 56 309 

Резервний капiтал 1415 1588 1756 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 10882 11486 

Усього 1495 21187 22212 

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв 

Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2015 року 

складають: 

Необоротнi активи 10952 тис. грн. 

Оборотнi активи 11619 тис. грн. 

РАЗОМ активи 22571 тис. грн. 

Поточнi зобов’язання 359 тис. грн. 

РАЗОМ зобов’язання 359тис. грн. 

Чистi активи: 

РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов’язання 22212 тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв складає 22212 тис. грн. i визначена згiдно чинного законодавства. 

Аналiз фiнансового стану 

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

на 31 грудня 2015 року та звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк. 

Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2015 р. та на 31.12.2015 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 01.01.2015 р. = 10796/1188=9,09 

К абс.л 31.12.2015 р. = 9577/359=26,68 

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

затрат для погашення боргiв:  

К заг.лiкв. 01.01.2015 р.= 11532/1188=9,71 

К заг.лiкв. 31.12.2015 р.= 11619/359=32,36 

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

сукупних активiв Товариства: 

К авт. 01.01.2015 р.= 21187/22375=0,95 

К авт. 31.12.2015 р.= 22212/22571=0,98 

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

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

К покр. 01.01.2015 р. = 1188/21187=0,06 

К покр. 31.12.2015 р. = 359/22212=0,02 

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



активiв Товариства: 

К рент. 31.12.2015 р. = 772/22473=0,03 

Основнi показники фiнансового стану Товариства станом на 01.01.2015 року та на 31.12.2015 року наведенi в таблицi.  

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2015 р. На 31.12.2015 р. 

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 9,09 26,68 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 9,71 32,36 

3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,95 0,98 

4. Коефiцiєнт структури капiталу  

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,03 

2.2. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», 

аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу 

суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi 

аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi 

суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 

облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

У своїй поточнiй дiяльностi Товариства наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння 

ризиками в ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» визначається Загальними зборами учасникiв, а загальне 

керiвництво управлiнням ризиками здiйснює директор. 

Аудитор не отримав доказiв стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ 

«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» внаслiдок шахрайства. 

2.3. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

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

Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 

Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю, 

що розкривається Товариством та подається до Комiсiї. 

2.4. Розкриття додаткової iнформацiї про Товариство 

2.4.1. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам 

законодавства 

Склад управлiнського персоналу, стан управлiння та стан внутрiшнього аудиту вiдповiдає чинному законодавству. 

2.4.2. Iнформацiя про пов'язаних осiб 

Вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» та 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.  

Аудитором пiд час аудиту та за запитом до управлiнського персоналу не були виявленi вiдносини Товариства з 

пов’язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi. 

2.4.3. Подiї пiсля дати балансу 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть 

мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства  

На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi – 

наведено достовiрно.  

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. 

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", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 8 

«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»). 

Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi потребують 

коригування у фiнансовiй 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. 

Загальний висновок 

Враховуючи вищенаведенi аудиторськi докази, керуючись Законом України „ Про аудиторську дiяльнiсть ”, 

Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих 

Аудиторською палатою України в якостi нацiональних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконанi 

необхiднi умови: 

- аудитор отримав всю iнформацiю i пояснення,необхiднi для цiлей аудиту; 

- надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ Товариства; 

- є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань; 

- фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на Товариствi облiковою полiтикою, котра в 

цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України. 

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

Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2015 року, однак за 

допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, 

вiдображених в фiнансових звiтах Товариства протягом 2015 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно 

до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. 

На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 

року, а також фiнансовi результати за 2015 рiк, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Скорочена назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 30687076 

Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101 

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року 

до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000352 вiд 12.02.2016 року, строк дiї з 

12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

Сертифiкат аудитора Давиденко Т.М. сертифiкат - № 006583 вiд 02.07.2009 р., строк дiї вiд 02.07.2009 р. до 

02.07.2019р. 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту вiд 19.11.2016 р. № 19/11-1 

- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 03.03.2016 р. по 18.03.2016 р. 

Приватне пiдприємство  

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ  

«РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Заступник Директора м.п. _____________ Т.М. Давиденко 

Приватного пiдприємства  

«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ  

«РЕЙТИНГ-АУДИТ»  

(сертифiкат №006583)  

- 

- 

- 



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 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2013 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 у звітному періоді?  

 
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):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  1 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  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)  
 

 

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 
Ні 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 Ні 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) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Аудитор не змiнився. 

 

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)  - 

 

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) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне 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 
42 

 

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 31.12.2015 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 4 4 0 

первісна вартість 1001 9 10 0 

накопичена амортизація 1002 5 6 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 1235 1344 0 

первісна вартість 1011 4801 4415 0 

знос 1012 3566 3071 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 9604 9604 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 10843 10952 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 86 82 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 190 21 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 82 82 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 82 82 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 378 1857 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10796 9577 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 11532 11619 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 22375 22571 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 56 309 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1588 1756 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10882 11486 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 21187 22212 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 1075 170 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 1067 169 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 112 186 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 1 3 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1188 359 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 22375 22571 0 

 

Примітки - 

Керівник С.I. Константинов 

Головний бухгалтер К.М. Панова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 515 483 

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 ( 338 ) ( 335 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

177 

 

148 

 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 9335 7309 

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 ( 4103 ) ( 1494 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5390 ) ( 1484 ) 

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 

 

19 

 

4479 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 28 5 

Інші фінансові доходи 2220 789 14 

Інші доходи 2240 296 27 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 191 ) ( 96 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

941 

 

4429 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 169 1067 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

772 

 

3362 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

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 772 3362 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 228 148 

Витрати на оплату праці 2505 893 856 

Відрахування на соціальні заходи 2510 330 306 

Амортизація 2515 165 167 



Інші операційні витрати 2520 8215 1836 

Разом 2550 9831 3313 

 

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 0.04457 0.19409 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.04457 0.19409 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки - 

Керівник С.I. Константинов 

Головний бухгалтер К.М. Панова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 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 

 

618 

 

579 

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 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 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 391 1394 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 2877 ) 

 

( 652 ) 

Праці 3105 ( 893 ) ( 856 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 330 ) ( 306 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1314 ) ( 263 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 762 ) ( 921 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5167 -1025 

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 27 14 

дивідендів 3220 0 5 

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 27 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 22 ) ( 56 ) 

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 5 -10 

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 -5162 -1035 

Залишок коштів на початок року 3405 10796 6439 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3943 5392 

Залишок коштів на кінець року 3415 9577 10796 

 

Примітки - 

Керівник С.I. Константинов 

Головний бухгалтер К.М. Панова 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Незалежна Сервiсна Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 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 С.I. Константинов 

Головний бухгалтер К.М. Панова 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Незалежна Сервiсна 

Компанiя" 
за ЄДРПОУ 20036721 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 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 56 1588 10882 0 0 21187 

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 56 1588 10882 0 0 21187 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 772 0 0 772 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 253 0 0 0 0 253 

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 0 168 -168 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 0 253 168 604 0 0 1025 

Залишок на 

кінець року 
4300 8661 0 309 1756 11486 0 0 22212 

 

Примітки - 

Керівник С.I. Константинов 

Головний бухгалтер К.М. Панова 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк станом на 31 грудня 2015 року (в тис. грн.) 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

Публiчне акцiонерне товариство «Незалежна Сервiсна Компанiя» (далi «Товариство») є 

юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне 

товариство «Незалежна Сервiсна Компанiя», зареєстроване Печерською районною у м. Києвi 

державною адмiнiстрацiєю 18.12.1994р.. 

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: 

• Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

• Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи н.в.i.у. 

• Дiяльнiсть у сферi права 

• Дiяльнiсть у сферi iнжирiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в 

цих сферах 

• Органiзацiя будiвництва будiвель  

Юридична адреса Товариства - Україна, 01021, м.Київ, Печерський р-н, Кловський узвiз, буд. 9/2, 

кв. 40. 

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. 

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало 

фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. 

Надалi фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до МСФЗ. 

2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Заява про вiдповiднiсть 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя» пiдготовлена у вiдповiдностi з 

вимогами Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ).  

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 за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р., 

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 2015 року, що офiцiйно 

оприлюднено на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  

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

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015, 

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.  

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного 

регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi 01сiчня 2016 року та 01 сiчня 2018 року.  

За рiшенням Товариства МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до дати набуття 

чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на 

фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2015, оскiльки Товариство не 

входить в сферу дiї цього стандарту.  

Оскiльки застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволяється, то керiвництвом 



Товариства прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» до фiнансових 

звiтiв Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 впроваджує новi 

вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i зобов’язань. Тому положення цього 

стандарту суттєво впливає на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

Основа складання фiнансової звiтностi 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 

(iсторичною) вартiстю. 

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 затверджена до випуску (з метою оприлюднення) директором 

Товариства 25 лютого 2016 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 

змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2015 року. 

Функцiональна валюта та валюта подання 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою 

Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до 

найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. 

Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 

валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату 

здiйснення операцiї.  

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому  

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати 

свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю 

активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.  

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Товариство функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя 

економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та 

iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення 

того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого 

плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної 

економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка 

може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та 

здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх 

погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi та зможуть бути оцiненi.  

Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй  

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Товариство 

застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її 

операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2015р. 

Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу 

на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.  

Дата переходу до МСФЗ 

До 31.12.2011 року Товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову звiтнiсть згiдно з 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiстертво фiнансiв 

України, та по iншим правилам i нормам, встановленим українським законодавством. У зв’язку з 

тим, що в Українi законодавчо передбачена обов’язковiсть подання публiчними акцiонерними 



товариствами фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), Товариство з 01 сiчня 2012 року перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, 

основою яких є МСФЗ. 

 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основнi засоби. 

Основнi засоби ПАТ враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi ПАТ вiдповiдно до 

МСБО 16 "Основнi засоби". 

Вiдповiдно до пункту 9 МСФЗ 16, ПАТ самостiйно визначає одиницю оцiнки для визнання 

кожного об'єкта основних засобiв, стверджуючи рiшення внутрiшнiми органiзацiйно-

розпорядчими документами. 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПАТ, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року. Первiсна вартiсть визначається залежно вiд класу i 

перевищує 6000,00 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здавання в 

оренду iншим особам, для здiйснення адмiнiстративних функцiй. 

Облiк основних засобiв ПАТ ведеться по кожному об'єкту, якi пiдлягають об'єднанню в класи 

основних засобiв залежно вiд виду i способу використання. 

Активи з вартiстю до 6000 грн., термiн експлуатацiї яких перевищує один рiк, враховуються по 

кожному об'єкту на балансовому рахунку 112 «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». 

Амортизацiя активiв у перiодi придбання в бухгалтерському та податковому облiку нараховується 

у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi та облiковується на рахунку 132 «Знос необоротних матерiальних 

активiв». Обороти по рахунку 112 i 132 не вiдображаються у Формi № 1 Баланс. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, якi включає в себе вартiсть придбання i всi 

витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 

На дату переходу на МСФЗ, що знаходяться на балансi об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають 

критерiям визнання активу, оцiнюються за собiвартiстю, що включає цiну придбання i витрати, 

безпосередньо пов'язанi з введенням об'єктiв в експлуатацiю. 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку ПАТ очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля 

закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У разi 

якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або 

вона не iстотна за сумами, лiквiдацiйна вартiсть встановлюється рiвною нулю. 

Строк корисного використання за групами однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується головою правлiння ПАТ. Строк 

корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної 

iнвентаризацiї. 

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 

рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку сплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться лiнiйним способом, виходячи 

з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв 

починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. У вiдповiднiсть з п.61 МСФЗ 

16 метод амортизацiї переглядається щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. Така змiна 

вiдбивається як змiна в облiковiй оцiнцi з МСФЗ 8. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень (полiпшень) i вдосконалень основних 

засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй ПАТ здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю 

держави, в балансi ПАТ не вiдображається. У подальшому, у разi придбання землi, вона буде 

вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 

На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв - облiк за первiсною вартiстю. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi кошти за мiнусом збиткiв вiд 



знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи ПАТ враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 

"Нематерiальнi активи". 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi ПАТ немонетарнi активи, якi не мають 

матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються 

пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, 

торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам . 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

• Бухгалтерське програмне забезпечення; 

• Програма «Лiга» 

• Програма «Фiнансист» 

Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається з усiх витрат на 

створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-

дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод їх виникнення. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: 

• iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть актив до збiльшення майбутнiх економiчних 

вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

• цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного рядок їх 

використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному 

пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк комiсiєю, призначеною головою правлiння ПАТ, виходячи з: 

- Очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або 

iнших факторiв; 

- Строкiв використання подiбних активiв, затвердженого головою правлiння ПАТ. 

На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Оренда. 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi 

ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання 

визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами ПАТ за найменшою 

з вартостi або справедливої вартостi або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв 

на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається до балансу як зобов'язання з 

фiнансової оренди, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток 

визначається за величиною, встановленою орендодавцем у договорi оренди або як ставка 

можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом 

вiдповiдного перiоду оренди. 

На пiдставi п.33 МСФЗ 17, оренднi платежi Оренднi платежi з операцiйної оренди визнаються як 

витрати протягом строку оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна ПАТ, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендаря, 



вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв за договором 

оренди. 

Фiнансовi iнвестицiї. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 7 «Фiнансовi 

iнструменти: розкриття iнформацiї», МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї» та 

МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

ПАТ визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання, коли стає стороною договiрних 

положень. 

Стандартна процедура покупки або продажу фiнансових активiв визнається з використанням 

методу облiку за датою розрахункiв (п.AG56 додатки А МСФЗ 39). 

При первiсному визнаннi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання ПАТ вимiрює їх за 

справедливою вартiстю, яка є цiною операцiї. 

Пiсля первiсного визнання ПАТ враховує всi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю 

(п.47 МСФЗ 39). 

Для фiнансових активiв, що котируються на активному ринку, справедливою вартiстю активу є 

цiна публiкованих бiржових повiдомлень. 

Для фiнансових активiв, за якими ринок не є активним, справедлива вартiсть фiнансового активу 

встановлюється на рiвнi його номiнальної вартостi. 

Для iнвестицiй у пайовi iнструменти, якi не мають ринкових котирувань на активному ринку, 

облiк ведеться за собiвартiстю. 

Дохiд або збиток вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу або зобов'язання визнається 

ПАТ наступним чином: 

- дохiд або збиток вiд фiнансового активу або зобов'язань, оцiнюваного за справедливою вартiстю 

з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток, вiдображається у складi прибутку або збитку. 

- дохiд або збиток вiд фiнансового активу, наявного в наявностi для продажу, визнається в iншому 

сукупному прибутку за винятком збиткiв вiд знецiнення та змiни курсiв валют; 

- дохiд або збиток вiд фiнансового активу або зобов'язань, що вiдображаються за амортизованою 

вартiстю, визнається у прибутку або збитку при припиненнi визнання, знецiнення, а також через 

амортизацiю. 

На кiнець звiтного перiоду ПАТ оцiнює об'єктивнi свiдчення того, що фiнансовi активи 

знецiнилися, до яких вiдносяться: 

- значнi фiнансовi труднощi боржника або емiтента; 

- порушення договору, порушення термiнiв оплати; 

- можливiсть банкрутства або iншої реорганiзацiї позичальника. 

ПАТ припиняє визнання фiнансового активу, якщо вiдбулася передача всiх ризикiв i винагород, 

пов'язаних з його володiнням. На пiдставi п.26 МСФЗ 39: 

При припиненнi визнання в повному обсязi рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою 

отриманого вiдшкодування i накопиченого прибутку або збитку, визнаного у складi сукупного 

прибутку, вiдображається у ПАТ у прибутку чи збитку. 

В вiдповiдно до п.39 МСФЗ 39 ПАТ виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий 

стан, тiльки коли вказане в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї 

закiнчився. 

Розкриття iнформацiї про вплив фiнансових iнструментiв на фiнансове становище пiдприємства 

проводиться у Примiтцi до фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 7. 

У фiнансовiй звiтностi ПАТ розкриває наступну iнформацiю: 

- короткий огляд основних принципiв облiкової полiтики базу або (бази) оцiнки, використану при 

пiдготовцi фiнансової звiтностi, та iншi принципи облiкової полiтики, доречнi з точки зору 

розумiння фiнансової звiтностi; 

* Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни яких вiдображаються у складi прибутку або 

збитку, 

* Дебiторська заборгованiсть; 

* Фiнансовi активи, наявнi для продажу, 

* Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю, змiни яких вiдображаються у складi прибутку 



або збитку, 

Суму, яка була рекласифiковано в кожну вiдповiдну категорiю активiв i зобов'язань i з кожної 

вiдповiдної категорiї, а також причину такої перекласифiкацiї; 

Балансову вартiсть фiнансових активiв, якi були переданi в якостi забезпечення зобов'язань або 

умовних зобов'язань; термiни та умови такої застави; 

Балансову вартiсть активiв, з яких було припинено визнання; 

Заборгованiсть за залученими позиками на кiнець звiтного перiоду, у тому числi: 

* Iнформацiю про будь-яке невиконання зобов'язань протягом перiоду щодо основної суми, 

вiдсоткiв або умов погашення такої заборгованостi; 

Iнформацiю про такi статтi доходiв, витрат, прибуткiв або збиткiв у звiтi про сукупнi прибутки або 

в примiтках по кожнiй категорiї активiв i зобов'язань; 

* Чистi прибутки або чистi збитки вiд фiнансових активiв i зобов'язань, 

* Суму будь-якого збитку вiд зменшення корисностi для кожного виду фiнансових активiв, 

* Процентнi доходи i витрати. 

Знецiнення активiв. 

ПАТ вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

враховується вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». 

На дату складання фiнансової звiтностi ПАТ визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: 

• зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж 

очiкувалося; 

• старiння або фiзичне пошкодження активу; 

• iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, 

у якому дiє ПАТ, сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; 

• збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити 

суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

• перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

• суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в 

наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 

За наявностi ознак знецiнення активiв, ПАТ визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. 

Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше з двох оцiнок: справедливою вартiстю за 

мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше 

балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитком вiд зменшення у звiтi про фiнансовi 

результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного 

вiдшкодування. 

При незначних витратах на вибуття для основних засобiв, що облiковуються за первiсною 

вартiстю, вiдповiдно до п.5 МСФЗ 36, переоцiнений актив визнається ПАТ не знецiненим i 

очiкуваного вiдшкодування не визначається. 

Запаси. 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 

Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

• основна сировина та матерiали; 

• iншi матерiали, 

• запаснi частини; 

• паливо; 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Для визначення собiвартостi запасiв у ПАТ застосовується наступний метод: 

метод ФIФО (перше надходження-перший вiдпуск); 

В фiнансової звiтностi ПАТ розкриває наступну iнформацiю: 

- облiкову полiтику, прийняту для оцiнки запасiв, у тому числi - використаний спосiб розрахунку 

їх собiвартостi; 

- загальну балансову вартiсть запасiв та балансову вартiсть за статтями класифiкацiї; 

- балансову вартiсть запасiв, врахованих за справедливою вартiстю. 



Дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на 

отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або 

операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути 

класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за 

реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова 

(iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих 

активiв. 

Вiдповiдно до п.AG79 Додатка А МСФЗ 39, короткострокову дебiторську заборгованiсть за 

вiдсутностi оголошеної вiдсоткової ставки враховують за первiсною вартiстю, зазначеною в 

рахунку - фактурi (договорi). 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за 

наступними термiнами: 

- До 3-х мiсяцiв; 

- Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; 

- Вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; 

- Понад 12 мiсяцiв. 

Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв та 

враховуючи фактори наявностi об'єктивних свiдчень того, що ПАТ не зможе стягнути дебiторську 

заборгованiсть. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти ПАТ включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, 

грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

Iноземна валюта. 

Операцii в iноземнiй валютi вiдображаються у ПАТ вiдповiдно з МСБО 21 «Вплив змiн валютних 

курсiв". 

Фiнансовая звiтнiсть ПАТ складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 

функцiональною валютою. 

Господарчi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi, вiдображаються 

у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в 

iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються в балансi за курсом НБУ на дату складання 

звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку 

або збитку за перiод, у тому перiодi, в якому вони виникли. 

Немонетарнi статтi, врахованi за первiсною фактичною вартiстю, розраховуються з використанням 

валютного курсу, який дiяв на дату здiйснення операцiї. 

Зобов'язання i резерви. 

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання ПАТ, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi 

(термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Кредиторська заборгованiсть являє собою вид зобов'язань, що характеризують суму боргiв, 

належних до сплати на користь iнших осiб. Кредиторська заборгованiсть-заборгованiсть третiм 

особам, в тому числi власним працiвникам, що утворилася при розрахунках за придбанi 

матерiально-виробничi запаси, роботи i послуги, при розрахунках з бюджетом, а також при 

розрахунках з оплати працi. 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у балансi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 



ПАТ здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткостроковiй, коли станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо ПАТ внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi 

зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно зменшення 

ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

ПАТ визнає як резерв - резерв вiдпусток, який формується щороку виходячи з фонду оплати працi. 

ПАТ визнає непередбаченi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на 

оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. 

Винагорода працiвникам. 

Всi винагороди працiвникам у ПАТ враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. «Виплати 

працiвникам». 

Працiвник може надати пiдприємству послуги на основi повного робочого дня, часткової 

зайнятостi, на постiйнiй разовiй або тимчасовiй основi. 

Всi винагороди працiвникам у ПАТ враховують з як поточнi, вiдповiдно до МСТБУ 19, що 

пiдлягають виплатi протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвник надавав 

послуги. 

Виплати працiвникам включають короткостроковi виплати, такi як заробiтна плата, оплачувану 

щорiчну вiдпустку, виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, 

зумовленими народженням та похованням, премiї та пiльги. 

У процесi господарської дiяльностi ПАТ сплачує обов'язковi внески на соцiальне забезпечення до 

Державного Пенсiйного фонду. 

В фiнансової звiтностi ПАТ розкриває наступну iнформацiю: 

- види винагород; 

- сума витрат на винагороди. 

Визнання доходiв i витрат. 

Доходи ПАТ визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi 

операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно 

визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (право власностi передано), i дохiд 

вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСФЗ 18 "Дохiд". 

У разi надання ПАТ послуг, передбачених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд 

визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги. 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу 

нарахування. 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

ПАТ у Примiтках до фiнансової звiтностi розкриває: 

- облiкову полiтику, прийняту для визнання доходу; 

- суму кожної значної статтi доходу (за видами доходу). 

Витрати з податку на прибуток. 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi ПАТ 

вiдповiдно до МСБО 12. «Податки на прибуток». 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються 

з сум поточного податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за звiтний 

податковий рiк, розрахованої за правилами Податкового Кодексу України. 

У фiнансовiй звiтностi ПАТ розкриває: 

- основнi компоненти витрат з податку на прибуток; 

-Будь-якi коригування податку на прибуток. 

Власний капiтал. 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 



отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 

ПАТ визнає резервний фонд у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до статуту 

пiдприємства. 

ПАТ нараховує дивiденди учасникам i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому 

випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється зборами учасникiв. 

Сегменти. 

ПАТ в силу сформованої практики органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. 

Тому господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 

Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному 

перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього доходу 

вiд реалiзацiї. 

У разi розширення масштабiв дiяльностi ПАТ i появу нових видiв виробництва або послуг ПАТ 

буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 

Пов'язанi особи. 

ПАТ застосовує МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони» для виявлення вiдносин 

та операцiй з пов'язаними сторонами i залишкам за такими операцiями. 

Операцiя мiж пов'язаними особами - передача послуг, ресурсiв або зобов'язань мiж пов'язаними 

сторонами, незалежно вiд того, чи стягується при цьому плата. 

ПАТ у примiтках до фiнансової звiтностi розкриває: 

- характер вiдносин мiж пов'язаними сторонами; 

- суму операцiй; 

- суму залишкiв за такими операцiями; 

- умови їх проведення; 

- резерви по сумнiвних боргах, пов'язанi з залишками за операцiями; 

- витрати, визнанi протягом перiоду щодо безнадiйних i сумнiвних боргiв пов'язаних сторiн. 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. 

При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля закiнчення звiтного 

перiоду». 

ПАТ коригує суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, для вiдображення коригувальних подiй пiсля 

закiнчення звiтного перiоду, якими є: 

- врегулювання подiй, що пiдтверджують наявнiсть iстотного зобов'язання на звiтну дату; 

- отримання iнформацiї про знецiнення активiв на звiтну дату; 

- визначення вартостi активiв, придбаних до закiнчення звiтного перiоду; 

- виявлення помилок, що пiдтверджують, що фiнансова звiтнiсть є неправильною. 

ПАТ не коригує суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi для вiдображення тих подiй, що коригуються 

пiсля закiнчення звiтного перiоду, якими є: 

- Зниження ринкової вартостi iнвестицiй. 

Форми фiнансової звiтностi. 

ПАТ визначає форми подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до рекомендацiй МСБО 1.Баланс 

складається шляхом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. Звiт про 

фiнансовi результати складається шляхом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. Звiт про 

змiни у власному капiталi представляється у розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв 

складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом. Примiтки до фiнансової звiтностi 

складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними в 

МСФЗ. 

 

4. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ 

Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва визначення 

оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та 

зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення 

таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та 



очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок. 

Дана фiнансова звiтнiсть включає оцiнки керiвництва щодо вартостi активiв, зобов’язань, сум 

доходiв, видаткiв та визнання договiрних зобов’язань. Цi оцiнки, в основному, включають: 

Знецiнення основних засобiв 

Вiдповiдно до МСФЗ 36 «Знецiнення активiв» Товариство переглядає балансову вартiсть основних 

засобiв для визначення ознак знецiнення. 

Товариство використовує модель стратегiчного планування для розрахунку дисконтованих 

грошових потокiв (використовуючи метод «вартостi використання» як визначено в МСФЗ 36) i 

таким чином оцiнює вартiсть вiдшкодування основних засобiв.  

Очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiдображають довгостроковi виробничi плани, складенi на 

основi попереднього досвiду i ринкових очiкувань.  

Застосування МСФЗ 36 вимагає грунтових суджень керiвництва щодо оцiнок i припущень, щодо 

майбутнiх грошових потокiв i коефiцiєнта дисконтування. Враховуючи характер поточного 

глобального економiчного оточення, подiбнi оцiнки та припущення мають високий ступiнь 

невизначеностi. Тому, iншi подiбнi припущення можуть привести до результату, що може суттєво 

вiдрiзнятися. 

Термiн корисного використання основних засобiв 

Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв є предметом професiйного судження, 

яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди 

вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. 

Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн 

розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних 

активiв. 

Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання 

основних засобiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних 

засобiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, 

якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних 

вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв. 

Резерв сумнiвних боргiв 

Товариство проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних 

збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi 

достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, 

платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв. 

Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть 

проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих 

клiєнтiв. 

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. 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається 

виходячи з власного професiйного судження керiвництва 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 активу. 

5. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 

Справедлива вартiсть – це сума грошових коштiв, на яку фiнансовий iнструмент може бути 

обмiняний в ходi поточних операцiй (вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї) мiж 

зацiкавленими сторонами i яка найкращим чином може бути пiдтверджена ринковим 

котируванням. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, що вiдображаються за 

амортизацiйною вартiстю, оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, 

очiкуваних до одержання згiдно з чинними контрактами, за поточною ринковою вiдсотковою 

ставкою, доступною для Товариства, для подiбних фiнансових iнструментiв з анологiчним 

термiном погашення. Керiвництво вважає, що балансова вартiсть фiнансових активiв та 

зобов’язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. 

Продовження тексту приміток 

6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ЗВIТНОСТI 

Основнi засоби. 

Товариство провело переоцiнку основних засобiв на звiтну дату на 252 тис грн в сумi дооцiнки 

«Iнших основних засобiв». На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не 

обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариства. 

Запаси 

Запаси (товари) Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 82 тис. грн. 

Товарна дебiторська заборгованiсть 

Товарна дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за проданi продукцiю й 

товари, та наданi послуги, якi на звiтну дату не були оплаченi. 

 

Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає: 

31.12.2014 31.12.2015 

Дебiторська заборгованiсть 190 21 

Разом 190 21 

Керiвництво Товариства вважає, що товарна дебiторська заборгованiсть Товариства буде погашена 

шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть товарної дебiторської заборгованостi 

приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 

Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає: 

31.12.2014 31.12.2015 

За виданими авансами - - 

З бюджетом 82 82 

У тому числi з податку на прибуток 82 82 

Разом 82 82 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

31.12.2014 31.12.2015 

Iнша дебiторська заборгованiсть 378 1857 

Разом 378 1857 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних 

рахунках банкiв: 



31.12.2014 31.12.2015 

Українськi гривнi 229 434 

Долари США 284 433 

Дорогоцiйнi метали 10283 8710 

Разом 10796 9577 

Зареєстрований капiтал 

Вiдповiдно до Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА 

КОМПАНIЯ» Статутний капiтал Товариства складає 8660915 грн. (Вiсiм мiльйонiв шiстсот 

шiстдесят тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копiйок), який подiлений на 17321830 штук 

(Сiмнадцять мiльйонiв триста двадцять одна тисяча вiсiмсот тридцять штук) простих iменних 

акцiй. 

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

1. ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ», код ЄДРПОУ 19360787,Україна, частка у капiталi 41,7920 % 

2. Черновецький Степан Леонiдович, РНОКПП 2879007914,частка у капiталi 57.5103% 

Станом на 31.12.2015 року пайовий капiтал сформовано повнiстю, що становить  

8660915,00 грн. (Вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 

копiйок). 

Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:  

Зареєстрований статутний капiтал – 8660915,00 грн.; 

Сплачений статутний капiтал – 8660915,00 грн.; 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 22212 тис. грн. та складається з: 

зареєстрований (пайовий) капiтал – 8661 тис. грн.; 

додатковий капiтал – 309 тис. грн.; 

резервний капiтал – 1756 тис. грн.; 

нерозподiлений прибуток – 11486 тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 8661 тис. 

грн. 

Станом на 01.01.2015 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 10882 тис. грн. За 

результатами дiяльностi в 2015 роцi Товариством отриманочистий прибуток у розмiрi 772 тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 11486 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть 

Поточнi зобов'язання включають: 

31.12.2014 31.12.2015 

Товарна кредиторська заборгованiсть  

Розрахунки з бюджетом 1075 170 

У тому числi з податку на прибуток 1067 169 

Розрахунками зi страхування  

Розрахунками з оплати працi  

Поточнi забезпечення 112 186 

Поточна кредитор. Заборг. За одержаними авансами  

Поточна кредитор. Заборг. За розрахунками з учасниками  

Доходи майбутнiх перiодiв 1 3 

Iншi поточнi зобов’язання  

Всього 1188 359 

 

Дохiд вiд реалiзацiї 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї станом на 31.12.2015 р. – 515 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзацiї 

Собiвартiсть реалiзацiї на 31.12.15 р. становить – 338 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи станом на 31.12.2014 р. – 7309 тис. грн., на 31.12.2015 р. –9335 Iншi 

операцiйнi витрати 

Iншi операцiйнi витрати станом на 31.12.2014 р. – 1484 тис. грн., на 31.12.15 – 5390 тис. грн.. 



Адмiнiстративнi витрати  

За 12 мiсяцiв адмiнiстративнi витрати включають: на 31.12.2014 р. – 1494 тис. грн., на 31.12.15 – 

4103 тис. грн. 

Компоненти витрат з податку на прибуток за ставкою 18% Товариства за рiк, що скiнчився 31 

грудня 2015 р. включають: 

Статтi витрат 31.12.2014 31.12.2015 

Зарплата адмiнiстративного апарату 785 820 

Нарахування ЄСВ 280 303 

Податки та обов’язковi плетежi 35 35 

Амортизацiя 167 165 

Матерiали 148 228 

Iформацiоннi, консультацiйнi та iншi послуги 10 13 

Послуги банкiв 5 5 

Iншi операцiйнi витрати 64 2534 

Всього (1494) (4103) 

Статтi витрат 2014р. 2015р. 

Поточний податок (1067) (169) 

Вiдстрочений податок - - 

Разом (1067) (169) 

Елементи операцiйних витрат 

Операцiйнi витрати станом на 31.12.2015 р. становлять 9831 тис грн., з них матерiальнi витрати – 

228 тис. грн.., витрати на оплату працi – 893 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи – 330 тис. 

грн., амортизацiя – 165 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 8215 тис. грн.. 

При складаннi фiнансової звiтностi за 2015 рiк вихiднi залишки не змiнювались 

Продовження тексту приміток 

7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ 

У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються 

пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний 

вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При 

розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не 

тiльки їх юридичнiй формi. 

Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. 

Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами. 

Операцiї iз пов’язаними сторонами у Товариства вiдсутнi. 

8. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Економiчна ситуацiя 

Операцiйна дiяльнiсть Товариства здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що 

впливають на дiяльнiсть пiдприємства в Українi, можуть пiдлягати змiнам за невеликi промiжки 

часу. Як результат цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть пiдлягати ризику в 

разi будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищi. 

Податкова система 

На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з 1-го сiчня 2011 року. 

Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс 

значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. 

Податки та нарахування, що сплачуються Товариства, включають податок на прибуток, 

нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна 

судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi 

точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової 

адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для 

конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання 

дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), 

пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку 



уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають 

наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою 

податковою системою. 

Юридичнi зобов'язання 

В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справу з судовими позовами i претензiями. 

Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких 

позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй 

звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх 

операцiй Товариства. 

Станом на звiтнi дати Товариство не виступало стороною в жодному судовому процесi. 

Пенсiйнi та iншi зобов’язання, пов’язанi з виплатою заробiтної плати спiвробiтникам 

Спiвробiтники Товариства отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної 

української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. 

Товариство зобов’язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду 

з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного 

плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2015 

року Товариство не мало зобов’язань за додатковими пенсiйними виплатами, страховими чи 

iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими 

працiвниками. 

9. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке 

здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на 

системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво 

Товариства також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або 

змiна галузi.  

Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi та 

ринковий ризик. 

Управлiння капiталом 

Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Товариства продовжувати 

функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також 

забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Товариства. 

Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його 

оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. 

1. Кредитний ризик 

Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, 

представленi, в основному, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, а також грошовими 

коштами та їх еквiвалентами. Грошовi кошти розмiщуються фiнансових установах, якi на перiод 

розмiщення вважаються достатньо надiйними. Керiвництво застосовує кредитну полiтику та 

здiйснює постiйний контроль за схильнiстю до кредитного ризику. 

2. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов’язання з виплат 

при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Зметою управлiння та 

мiнiмiзацiї даного ризику, Товариство веде облiк i аналiз вимог i зобов’язань у розрiзi контрактних 

термiнiв погашення.  

3. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 

фiнансовими iнструментами буде коливатися внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни 

включають в себе наступнi ризики: валютний ризик, ризик вiдсоткової ставки, iнший цiновий 

ризик. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик, внаслiдок якого виникає можливостi того, що змiни курсiв валют 

будуть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть 

фiнансових iнструментiв. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку 



Товариства, оскiльки в Товариства основнi замовники резиденти України, а операцiї в iноземнiй 

валютi складали не значну частину замовлень. 

10. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Суттєвих подiй пiсля звiтного перiоду не вiдбувалось. 

Продовження тексту приміток 


