
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Баскiн Геннадiй Юхимович 

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

М.П. 
19.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами "Карпати-iнвест" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

22334753 

4. Місцезнаходження 

Львівська , Залiзничний, 79018, м. Львiв, вул. Головацького, буд. 23а 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(032) 238-79-00 (032) 242-63-01 

6. Електронна поштова адреса 

karpaty@emitent.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку"  
  

 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці karpatyinvest.com.ua 

в мережі 

Інтернет 19.04.2018 

  (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  

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) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки 

Склад iнформацiї вiдповiдає рiчнiй iнформацiї емiтентiв - приватних акцiонерних товариств, якi 

не здiйснювали публiчне розмiщення цiнних паперiв. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами "Карпати-iнвест" 

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

ААВ 474897 

3. Дата проведення державної реєстрації 

28.04.2004 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

12200000 

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) 

16 

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

66.30 управлiння фондами 

64.30 трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти 

66.19 iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ЗГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" у м. Львовi 

2) МФО банку 

325321 

3) поточний рахунок 

26506053899842 

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

у іноземній валюті 

 

5) МФО банку 

 



6) поточний рахунок 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Петрук Сергiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

39 

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

Голова Правлiння емiтента. 

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

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

На голову Наглядової ради як Президента емiтента покладаються такi повноваження: 1) загальне 

керiвництво та постiйний контроль за виконанням Правлiнням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, 

реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi емiтента; 

2) визначення стратегiї управлiння корпоративними правами, належними емiтентуу, його дочiрнiм 

(приватним) пiдприємствам i Фондам;  

3) постiйний аналiз дiй Правлiння щодо проведення iнвестицiйної, фiнансової, соцiальної, 

кадрової полiтики емiтента; 

4) погодження рiшень Правлiння про:  

- створення та лiквiдацiю ПIФiв;  

- затвердження регламентiв та iнвестицiйних декларацiй ПIФiв; 

- замiну емiтента як компанiї з управлiння активами вiдповiдних ПIФiв;  

- призначення комiсiй з припинення ПIФiв;  

5) визначення iнвестицiйної полiтики Фондiв (у т.ч. погодження рiшення Правлiння про 

придбання у власнiсть Фондiв об’єктiв нерухомостi та їх вiдчуження, передачу в оренду (найм)), 

аналiз їхнiх активiв i зобов'язань;  

6) виконання iнших повноважень‚ передбачених цим Статутом або покладених на нього 

рiшенням(и) Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. 

Президент емiтента. Голова Наглядової ради ПрАТ "Зеленбуд" (79031, Львiвська область, м. 

Львiв, вул. Стрийська, буд. 129). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 



акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Столмов Євген Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

46 

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

Радник Президента емiтента. 

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

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:брати участь в засiданнях Наглядової ради, 

голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради та виконувати iншi повноваження 

та обов'язки передбаченi статутуом емiтента, Положенням про Наглядову раду емiтента та 

цивiльно-правового договору мiж емiтентом та членом Наглядової ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. 

Радник Президента емiтента, внутрiшнiй аудитор емiтента. Голова Наглядової ради ПАТ 

"Львiвський Елегант" (79035, Львiвська область, м. Львiв, вул. Зелена, буд. 147). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Петрук Людмила Сергiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 



9 

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

Директор МПП "Мiлiна". 

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

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради:брати участь в засiданнях Наглядової ради, 

голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради та виконувати iншi повноваження 

та обов'язки, передбаченi статутом емiтента, положенням про Наглядову раду емiтента та 

цивiльно-правовим договором мiж емiтентом i членом Наглядової ради.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. 

Менеджер з бiзнес-розвитку, директор МПП "Мiлiна", менеджер з продажу та маркетингу ТзОВ 

"Галицька цитадель", заст. директора з розвитку ТзОВ "Будiвельний Альянс", заступник 

директора з розвитку ПП "Кук". Обiймає посаду директора ТзОВ "Мiлiна Аутсорсинг" (79018, 

Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького, буд. 23а). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правлiння 

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

Баскiн Геннадiй Юхимович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

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

Заступник Голови Правлiння емiтента. 

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

12.12.2016 2.5 роки 

9) Опис 

Голова Правлiння здiйснює такi повноваження: 

- без довiреностi представляє емiтента перед третiми особами, укладає вiд його iменi договори та 

вчиняє iншi правочини (угоди), видає довiреностi; 

- має право першого пiдпису розрахункових i фiнансових документiв емiтента та визначає осiб, 

яким надається право першого та другого пiдпису таких документiв; 

- встановлює посадовi оклади працiвникам емiтента, керiвникам його дочiрнiх (приватних) 

пiдприємств, фiлiй та представництв, заохочує працiвникiв та притягає їх до дисциплiнарної та 

матерiальної вiдповiдальностi;  



- вносить пропозицiї Правлiнню щодо отримання кредитiв, залучення iнвестицiй, надання 

фiнансових допомог (позик); 

- скликає та веде засiдання Правлiння, формує їхнiй порядок денний, пiдписує документи, 

прийнятi Правлiнням, засвiдчує вiрнiсть копiй та витягiв з документiв емiтентата його 

контрагентiв;  

- органiзовує в емiтентi бухгалтерський, оперативний та iнший облiк i забезпечує своєчасне 

подання адмiнiстративних даних, фiнансової та iншої звiтностi вiдповiдним суб’єктам; 

- визначає тарифи на послуги, що надаються емiтентом; 

- приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв, в т.ч. за межi України; 

- приймає рiшення щодо розслiдування нещасних випадкiв, якi сталися з працiвниками емiтента; 

- призначає комiсiї (уповноважених осiб) емiтента з нещасних випадкiв, охорони працi, 

соцiального страхування тощо; 

- приймає рiшення про придбання у власнiсть Фондiв цiнних паперiв та їх вiдчуження, про 

надання позик пов’язаним особам Фондiв за рахунок активiв останнiх; 

- вирiшує в межах своєї компетенцiї iншi питання, що випливають з цього Статуту або рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв чи покладаються на керiвника суб’єкта господарювання згiдно з 

законодавством. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 33 роки. 

Заступник Голови Правлiння емiтента. В iнших пiдприємствах посад не обiймає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

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

Наконечна Iрина Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

Головний бухгалтер емiтента, бухгалтер ТзОВ "Карпати-брок". 

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

21.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння:брати участь в засiданнях Правлiння, голосувати з 

питань порядку денного засiдань Правлiння та виконувати iншi повноваження та обов'язки, 

передбаченi статутуом емiтента, Положенням про Правлiння емiтента та контрактом мiж 

емiтентом та членом Правлiння.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. 

Головний бухгалтер емiтента. Бухгалтер в ТзОВ "Карпати-брок". 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Наконечна Iрина Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

Бухгалтер-економiст емiтента. 

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

01.04.2012 безстроково 

9) Опис 

Головний бухгалтер органiзовує та керує роботою бухгалтерiї емiтента, визначає облiкову 

полiтику емiтента, пiдписує фiнансову звiтнiсть емiтента, має право другого пiдпису на касово-

розрахункових документах емiтента, виконує iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до 

посадової iнструкцiї головного бухгалтера емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. 

Бухгалтер-економiст емiтента. Обiймає посаду бухгалтера ТзОВ "Карпати-брок" (79018, Львiвська 

область, м. Львiв, вул. Головацького, 23а).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Внутрiшнiй аудитор 

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

Столмов Євген Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 



46 

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

Радник Президента емiтента. 

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

28.12.2012 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки внутрiшнього аудитора: об'єктивна i незалежна оцiнка з питань 

ефективностi системи внутрiшнього контролю, корпоративного управлiння, управлiння ризиками 

емiтента0, проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтента, контроль за угодами, у здiйсненнi 

яких є зацiкавленiсть, та значними угодами, перевiрка наявностi, стану, правильностi оцiнки 

активiв, ефективностi використання всiх видiв ресурсiв, дотримання розрахункової дисциплiни, 

повноти i своєчасностi внесення податкових платежiв. Здiйснення iнших повноважень та 

обов'язкiв передбачених Положенням про службу внутрiшнього аудиту емiтента. 

Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Внутрiшнiй аудитор ТзОВ "Карпати-брок" (79018, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького, 

23а), Голова Наглядової ради ПАТ "Львiвський Елегант" (79035, Львiвська область, м. Львiв, вул. 

Зелена, буд. 147).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

член Правлiння 

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

Давидович Андрiй Вiталiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1989 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

6 

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

Юрисконсульт емiтента. 

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

15.08.2017 1,5 року 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Правлiння:брати участь в засiданнях Правлiння, голосувати з 

питань порядку денного засiдань Правлiння та виконувати iншi повноваження та обов'язки, 

передбаченi статутуом емiтента, Положенням про Правлiння емiтента та контрактом мiж 

емiтентом та членом Правлiння.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 6 рокiв. 

Юрисконсульт емiтента, головний спецiалiст-юрисконсульт ЗТУ НКЦПФР.  



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Наглядової ради 
Петрук Сергiй Iванович  1010890 16.572 1010890 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Петрук Людмила Сергiївна  2237847 36.686 2237847 0 0 0 

Член Наглядової 

ради, внутрiшнiй 

аудитор 

Столмов Євген Михайлович  2851263 46.742 2851263 0 0 0 

Усього 6100000 100 6100000 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Петрук Сергiй Iванович 1010890 16.57200000000 1010890 0 

Столмов Євген Михайлович 2851263 46.74200000000 2851263 0 

Петрук Людмила Сергiївна 2237847 36.68600000000 2237847 0 

Усього 6100000 100.00000000000 6100000 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
27.04.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв. 

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  

4. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ КУА «Карпати-iнвест» за 

2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

5. Звiт внутрiшнього аудитора та висновкiв незалежної аудиторської фiрми щодо результатiв 

дiяльностi Товариства (фiнансової звiтностi) за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду.  

6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 

7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.  

Результати розгляду питань: 

З першого питання - Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 1) голова комiсiї – Синюга 

Любов Ярославiвна; 2) член комiсiї – Федишин Мар'яна Василiвна. Оголошенi результати 

голосування: «ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % зареєстрованих для участi у зборах акцiонерiв - 

власникiв голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рiшення прийнято. 

З другого питання - 1) обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Столмова Євгена Михайловича; 2) 

обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Давидовича Андрiя Вiталiйовича. Оголошенi 

результати голосування: «ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % зареєстрованих для участi у зборах 

акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рiшення 

прийнято. 

З третого питання - затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" за 2016 рiк. 
Оголошенi результати голосування: «ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % зареєстрованих для участi у 

зборах акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

Рiшення прийнято. 

З четвертого питання - звiт Правлiння Товариства погодити та взяти до вiдома, остаточне рiшення 

щодо затвердження фiнансових показникiв дiяльностi ПрАТ КУА «Карпати-iнвест» прийняти пiд час 

розгляду шостого питання порядку денного загальних зборiв. Оголошенi результати голосування: 

«ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % зареєстрованих для участi у зборах акцiонерiв - власникiв 

голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рiшення прийнято. 

З п'ятого питання - 1) затвердити звiт внутрiшнього аудитора ПрАТ КУА «Карпати-iнвест» про 

проведення внутрiшнього аудиту в Товариствi в 2016 роцi та висновок внутрiшнього аудитора щодо 

результатiв перевiрок дiяльностi Товариства у 2016 роцi; 2) погодити та взяти до вiдома аудиторський 
висновок (звiт незалежного аудитора) щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 

рiк.Оголошенi результати голосування: «ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % зареєстрованих для участi 

у зборах акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

Рiшення прийнято. 

З шостого питання - 1) затвердити звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

ПрАТ КУА «Карпати-iнвест» у 2016 роцi; 2) затвердити рiчний звiт ПрАТ КУА «Карпати-iнвест» за 

2016 рiк у складi: - балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2016 р.,  

- звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2016 рiк,  

- звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) на 31.12.2016 р.,  

- звiту про власний капiтал та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.Оголошенi 

результати голосування: «ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % зареєстрованих для участi у зборах 
акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рiшення 

прийнято. 

З сьомого питання - чистий прибуток Товариства, одержаний у 2016 роцi в сумi 426 999,97 грн. 

розподiлити наступним чином: - до резервного капiталу скерувати 5% чистого прибутку, тобто 21 

350,00 грн.; - iншу частину чистого прибутку, тобто 405 649,97грн., залишити 

нерозподiленим.Оголошенi результати голосування: «ЗА» - 6 100 000 голосiв або 100 % 

зареєстрованих для участi у зборах акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рiшення прийнято. 



 

 

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 

19.03.2010 63/1/2010 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000065759 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
12200000.000 6100000 12200000.000 100.000000000000 

Опис Товариством здiйснювалось приватне (закрите) розмiщення акцiй. Лiстинг/делiстинг акцiй Товариства вiдсутнiй. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
2392 2223 0.000 0.000 2392 2223 

будівлі та споруди 2382 2214 0.000 0.000 2382 2214 

машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 10 9 0.000 0.000 10 9 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0.000 0.000 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0.000 0.000 0 0 

машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0.000 0.000 0 0 

Усього 2392 2223 0.000 0.000 2392 2223 

Опис  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

16204 16149 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  

12200.000 12200.000 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 

грн)  

12200.000 12200.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з 

Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного 

товариства, схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за 

даними балансу: 

розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця мiж рядками 1095, 1195, 1200 та рядками 

1595, 1695 та 1700;  

зареєстрований капiтал - рядок 1400; 

скоригований статутний капiтал - рiзниця мiж рядками 1400 i 1425. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний та скоригований статутний 

капiтал на 4004 тис. грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України та 

статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" виконуються. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 61.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 5833.000 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 5894.000 X X 

Опис:  



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 

15.08.2017 15.08.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

Господарське товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

"УкрЗахiдАудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 

- фізичної особи) 
20833340 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79021, Львiвська область, м. Львiв, вул. 

Кульпаркiвська, буд. 172, кв.52 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0541 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

373 П 000373 25.03.2016 24.09.2020 р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 
0600 вiд 26.05.2016 р. 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Вiдсутнiй 

Номер та дата договору на проведення аудиту 69  

08.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 05.02.2018 

19.02.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.02.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 0 

2 2016 2 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
 

Інше (зазначити)  

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

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

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить)  

 



 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
10 

 

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)  Не створювалися 

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): Наявнiсть вищої економiчної (фiнансової) чи юридичної освiти. 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) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

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

трьох років? 0 

 

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 
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні 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):  Кодекс корпоративного 

управлiння, Положення про 

службу внутрiшнього аудиту. 

 

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 Ні Ні Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні Так Ні Ні Так Так 



документи  

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

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)   

 

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) Внутрiшнiй аудитор. 

 

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)  Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) немає. 

 

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):    

 

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) Ні 

 

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) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 27.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальнi збори акцiонерiв.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

Розмiщення на сторiнцi Iнтернет.  

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 

Кодекс дотримувався, скарг акцiонерiв не було. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Отримання прибутку та наступний розподiл його мiж акцiонерами емiтента. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Перелiк акцiонерiв протягом 2017 року не змiнювався. Власники iстотної участi: Петрук Сергiй 

Iванович, Столмов Євген Михайлович, Петрук Людмила Сергiївна. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Такi факти вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Заходи впливу не застосовувались. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Емiтент має такi документи: Внутрiшнє положення про професiйну дiяльнiсть емiтента з 

управлiння активами IСI; Критерiї ризику легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним 

шляхом, або фiнансування тероризму. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

З 01.06.2012 р. в емiтента iснує внутрiшнiй аудитор, який обраний Наглядовою радою. З 

01.01.2013 р. Наглядовою радою було призначено нового внутрiшнього аудитора, у зв'язку з 

переведенням попереднього внутрiшнього аудитора на iншу посаду. Вiдповiдно до висновку 

внутрiшнього аудитора порушень законодавства, статуту та внутрiшнiх правових актiв емiтента, а 

також прав його акцiонерiв у 2017 роцi не виявлено, фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк є достовiрною. 



7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Фактiв вiдчуження немає. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Такий обсяг вiдсутнiй. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Такi операцiї вiдсутнi. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Всi методичнi рекомендацiї та вимоги використанi. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Протягом 2017 року призначень нового зовнiшнього аудитора не було. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "УкрЗахiд Аудит", 

iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20833340, Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв № 0541 вiд 26.01.2001 р., термiн дiї до 24.09.2020 р. Загальний стаж 

аудиторської дiяльностi 23 роки. 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

Аудиторська фiрма "УкрЗахiд Аудит" надає послуги емiтенту з 12.02.2010 р. 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Такi послуги вiдсутнi.. 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Такi випадки вiдсутнi 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

З 2010 р. емiтент обслуговується Аудиторською фiрмою "УкрЗахiд Аудит". 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Стягнення не застосовувались. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

Перед укладенням договору про надання клiєнту емiтента фiнансових послуг такому клiєнту 

надається iнформацiя передбачена статтею 12 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 



регулювання ринкiв фiнансових послуг", в тому числi - порядок оскарження рiшень чи дiй 

емiтента, реквiзити контролюючих емiтента органiв. Скарги, претензiї чи позовнi заяви вiд 

клiєнтiв не надходили. 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Права споживачiв захищаються вiдповiдно до процесуальних кодексiв України, законодавства про 

звернення громадян та захист прав споживачiв. Обов'язок розгляду скарг та проведення 

особистого прийому громадян здiйснює Голова Правлiння Баскiн Г.Ю. 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Скарги не надходили. 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позови на емiтента стосовно надання фiнансових послуг до суду не подавались. 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

з управлiння активами "Карпати-iнвест" 
за ЄДРПОУ 22334753 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 66.30 

Середня кількість 

працівників 
14  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 79018, м. Львiв, вул. Головацького, 23А  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 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 1 1 1 

первісна вартість 1001 10 10 10 

накопичена амортизація 1002 9 9 9 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 2392 2223 2730 

первісна вартість 1011 4316 4329 4305 

знос 1012 1924 2106 1575 

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 

 

5602 

 

0 

 

3483 

інші фінансові інвестиції 1035 5432 10863 316 

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 13427 13087 6530 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1 0 1 

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 60 60 490 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

252 

 

0 

з бюджетом 1135 4 6 4 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 33 42 69 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8369 8591 13196 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 80 120 465 

Готівка 1166 1 0 1 

Рахунки в банках 1167 79 120 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 6 

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 8547 9011 14231 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 21974 22098 20761 

 

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 12200 12200 12200 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 3 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1020 1042 987 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2929 2962 5662 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 16149 16204 18852 

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 1856 1855 1857 

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 1856 1855 1857 

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 1 52 12 

за розрахунками з бюджетом 1620 55 61 40 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 48 49 37 

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 3902 3902 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 7 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 9 17 0 

Усього за розділом IІІ 1695 3969 4039 52 

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 21974 22098 20761 

 

Примітки  

Керівник Баскiн Г.Ю. 

Головний бухгалтер Наконечна I.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

з управлiння активами "Карпати-iнвест" 
за ЄДРПОУ 22334753 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2634 1974 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

2634 

 

1974 

 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 5 6 

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 ( 2368 ) ( 1508 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6 ) ( 5 ) 

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 

 

265 

 

467 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 10 8 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 171 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

104 

 

475 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -49 -48 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

55 

 

427 

 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 55 427 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 74 43 

Витрати на оплату праці 2505 950 646 

Відрахування на соціальні заходи 2510 193 133 

Амортизація 2515 182 176 



Інші операційні витрати 2520 975 515 

Разом 2550 2374 1513 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки  

Керівник Баскiн Г.Ю. 

Головний бухгалтер Наконечна I.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

з управлiння активами "Карпати-iнвест" 
за ЄДРПОУ 22334753 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 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 

 

2448 

 

9889 

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 4 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 8255 550 

Інші надходження 3095 100 8094 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 968 ) 

 

( 552 ) 

Праці 3105 ( 763 ) ( 524 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 204 ) ( 141 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 355 ) ( 521 ) 

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 ( 8445 ) ( 5550 ) 

Інші витрачання 3190 ( 29 ) ( 8503 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 43 2742 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 2777 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 10 8 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 2336 ) 

необоротних активів 3260 ( 13 ) ( 6 ) 

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 -3 -2334 

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 ) ( 775 ) 

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 -775 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 40 -367 

Залишок коштів на початок року 3405 80 447 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 120 80 

 

Примітки  

Керівник Баскiн Г.Ю. 

Головний бухгалтер Наконечна I.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя 

з управлiння активами "Карпати-iнвест" 
за ЄДРПОУ 22334753 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 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  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння 

активами "Карпати-iнвест" 
за ЄДРПОУ 22334753 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 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 12200 0 0 1020 2929 0 0 16149 

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 12200 0 0 1020 2929 0 0 16149 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 55 0 0 55 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 22 -22 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 
фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 22 33 0 0 55 

Залишок на 

кінець року 
4300 12200 0 0 1042 2962 0 0 16204 

 

Примітки  

Керівник Баскiн Г.Ю. 

Головний бухгалтер Наконечна I.В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ КУА „Карпати-iнвест” 

за 2017 рiк 

Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПрАТ КУА ”Карпати-iнвест” 

Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 

Приватне акцiонерне товариство „Компанiя з управлiння активами „Карпати-iнвест” (надалi – 

Товариство) розташоване за адресою: 79018, Україна, м. Львiв, вул. Головацького, 23А. 

Код пiдприємства за ЄДРПОУ – 22334753. 

Сторiнка в Iнтернетi – karpatyinvest.com.ua. 

Адреса електронної пошти – karpaty.inv@gmail.com. 

Нова редакцiя Статуту Приватного акцiонерного товариства „Компанiя з управлiння активами 

„Карпати-iнвест” затверджена загальними зборами учасникiв Товариства (протокол № 21 вiд 28 

квiтня 2016 року) та зареєстрована в Державному Реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв, Реєстрацiйний номер справи № 141500091123, Код: 107416852426. 

Основнi види дiяльностi: управлiння фондами (КВЕД – 66.30), трасти, фонди та подiбнi фiнансовi 

суб’єкти (КВЕД – 64.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування 

та пенсiйного забезпечення (КВЕД – 66.19), консультування з питань комерцiйної дiяльностi та 

керування (КВЕД – 70.22). 

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з управлiння 

активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами); серiя АД № 034370, видана 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.06.2012 року; строк дiї лiцензiї з 

05.06.2012 року необмежений. 

В управлiннi Товариства перебувають активи 18 пайових венчурних iнвестицiйних фондiв 

недиверсифiкованого виду закритого типу. 

Середньоспискова чисельнiсть працiвникiв – 14 чол. 

Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:  

- Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада; 

- Правлiння. 

Зареєстрований капiтал –12 200 тис. грн.  

Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 

Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi. Звiт про вiдповiднiсть 

МСФЗ» 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї 

затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). 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 суперечать вимогам МСФЗ. 

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який завершився на 31 грудня 2014 р., Товариство 

подавало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими стандартами 

бухгалтерського облiку (П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк – перша фiнансова звiтнiсть 

Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, окрiм 

статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, яка наведена за вирахуванням 

резерву сумнiвних боргiв.  

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч. 

Звiти представленнi по формi затвердженiй НП(С)БО у вiдповiдностi до Закону України «Про 

бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi». 



Склад фiнансової звiтностi: 

- Форма № 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)»; 

- Форма № 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)»; 

- Форма № 3 «Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)»; 

- Форма № 4 «Звiт про власний капiтал»; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. 

Дата звiтностi – 31 грудня 2017 року за перiод, що почався 01 сiчня i закiнчився 31 грудня 2017 

року. 

Дана фiнансова звiтнiсть затверджена керiвником Товариства 01 лютого 2018 р. 

Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України 

«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, 

Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнших.  

Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом № 1-ОП вiд 20 сiчня 2015 р. (зi змiнами та 

доповненнями). 

Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.  

Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати 

руху коштiв за ними. 

Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського 

облiку: 

- повне висвiтлення 

- превалювання сутностi над формою 

- автономнiсть 

- обачнiсть 

- безперервнiсть 

- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат 

- послiдовнiсть 

- iсторична (фактична) собiвартiсть. 

Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:  

- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не 

переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на 

наступнi звiтнi перiоди. 

Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до 

вимог МСФЗ. 

В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складається фiнансова звiтнiсть, 

покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань: 

- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною 

собiвартiстю або справедливою вартiстю); 

- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених 

за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. 

- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку 

необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання 

– за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 

- при облiку за методом участi в капiталi iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм 

коригують залежно вiд змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля 

придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта 

iнвестування. 

- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, окрiм 

статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, яка наведена за вирахуванням 

резерву сумнiвних боргiв. 

Визнання та оцiнка активiв в Товариствi 

Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 2500 грн. (для придбаних пiсля 01 



вересня 2015 року – 6000 грн.) i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за 

первiсною вартiстю придбання, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не 

пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та 

доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. Пiд час 

експлуатацiї основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть основних засобiв 

збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, 

добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi 

економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього об'єкта. Накопичена амортизацiя 

перераховується пропорцiйно до змiни балансової вартостi об’єкта основних засобiв таким чином, 

щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Для визначення 

ринкової вартостi об’єктiв основних засобiв використовуються три методи оцiнки, а саме: 

витратний, дохiдний та порiвняльний. На основi даних пiдходу, який на думку оцiнювача є 

найбiльш надiйним, встановлюється ринкова вартiсть об’єкта основних засобiв. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, 

мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо 

пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за 

призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних 

з удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку 

використання. Пiд час експлуатацiї нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю або 

переоцiненою вартiстю.  

Iншi необоротнi матерiальнi активи – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких становить до 2500 грн. 

(для придбаних пiсля 01 вересня 2015 року – до 6000 грн.) i термiн використання бiльше одного 

року, облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих 

податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з їх 

придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. 

Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю детальнiше див. 

Примiтку 1.2.2.2. 

Цiннi папери в портфелi Товариства на продаж – акцiї та iншi цiннi папери, якi утримуються 

протягом невизначеного строку, з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу 

вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за 

розрахунковою справедливою вартiстю. 

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством 

майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.  

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за 

первiсною вартiстю.  

У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi 

мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв 

та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така 

рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у 

перiодi її нарахування.  

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу 

за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу 

обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, за методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi. 

Iншi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю в нацiональнiй валютi.  

Запаси матерiальних цiнностей – господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi 

предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання – первiсною вартiстю, 

включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, що згодом 

вiдшкодовуються Товариству). Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами 

Товариства, визнається їх собiвартiсть. Протягом звiтного перiоду малоцiнними та 

швидкозношуваними предметами визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 

року.  



Запаси – активи, якi: 

- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної господарської 

дiяльностi;  

- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, 

а також управлiння пiдприємством/установою. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти – грошi в касi та на рахунках в банках, а також еквiваленти 

грошових коштiв, якi є короткостроковими високолiквiдними iнвестицiями, що вiльно 

конвертуються i яким притаманний незначний ризик змiни їх вартостi. 

Кошти облiковуються за первiсною вартiстю згiдно договорами в нацiональнiй валютi.  

Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать. 

Доходи – це збiльшення економiчної вигоди, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент 

їх виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк здiйснюється в валютi України. Облiк 

доходiв здiйснюється на пiдставi укладених договорiв та ринкових цiн на послуги Товариства.  

Витрати – це зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводять до зменшення 

власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу 

власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд 

дати сплати грошових коштiв. Облiк здiйснюється в валютi України. Витрати, що були понесенi в 

зв’язку з виконанням робiт, наданням послуг вiдображаються у складi витрат того звiтного 

перiоду, в якому вони були здiйсненi, нарахування таких витрат здiйснюється не рiдше одного 

разу на мiсяць. 

Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть – це фiнансова звiтнiсть Товариства, що вiдображає його 

фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв з урахуванням дочiрнiх та 

асоцiйованих компанiй як єдиної економiчної одиницi. 

Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як єдиної економiчної одиницi, тому i не 

складає консолiдовану звiтнiсть. 

Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв» 

Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка 

складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу, 

наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з 

придбанням або вибуттям фiнансових iнструментiв. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних оцiнок 

окремих статей активiв та зобов’язань: 

- Активи i зобов’язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю). 

- При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. 

- При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку 

необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю 

сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 

- Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки. 

Примiтка 1.2.2.3 «Основнi засоби» 

Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 

16 “Основнi засоби”. Основними засобами вважаються активи, якi Товариство придбає з метою 

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

функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть 

яких перевищує 2500 грн. (для придбаних пiсля 01 вересня 2015 року – 6000 грн.). 

Придбанi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням реальної суми 

переоцiнки основних засобiв до ринкових цiн. Одиницею облiку основних засобiв рахується 

окремий об’єкт. 

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод 

нарахування амортизацiї. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i 



термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової 

вартостi об’єкта нульового значення. 

При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до 

нуля. 

Дiапазон строкiв корисного використання включає: 

№ групи Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки 

Група 1 Земельнi дiлянки ---- 

Група 3 Будiвлi,споруди 15-20 

Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5 

Група 4 Комп’ютерна технiка 2 

Група 5 Транспортнi засоби 5 

Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4 

Група 9 Iншi основнi засоби 12 

Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк, вартiстю до 2500 грн. (з 

01 вересня 2015 року – до 6000 грн.) вважаються малоцiнними необоротними матерiальними 

активами (МНМА). Амортизацiя МНМА нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в 

розмiрi 100 % його вартостi. 

Амортизацiя МНМА здiйснюється шляхом нарахування 100 % зносу в момент введення в 

експлуатацiю.  

Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного 

використання. 

Пiд час переходу Товариства на МСФЗ прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв 

не проводити за недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою (балансовою) вартiстю. 

Примiтка 1.2.2.4 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 

Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи – витрати на реконструкцiю, модернiзацiю 

(iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання 

об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, 

призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються ФОНДОм 

Продовження тексту приміток 

Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи – капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i 

модернiзацiю нематерiальних активiв.  

Капiтальнi iнвестицiї, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося, 

включаються до складу необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв.  

Примiтка 1.2.2.5 «Нематерiальнi активи» 

Визнання й оцiнка нематерiальних активiв (НА) здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 

“Нематерiальнi активи”. Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. 

Формування первiсної вартостi НА залежить вiд способу надходження. Строк корисного 

використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА 

активом, але не бiльше 120 мiсяцiв. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного 

використання. Основними показниками, якi враховуються при нарахуваннi амортизацiї НА є: 

- термiн корисного використання об’єкта НА 

- лiквiдацiйна вартiсть об’єкта НА 

- метод амортизацiї. 

При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть НА прирiвнюється до нуля. 

Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. НА з нульовою залишковою 

вартiстю облiковуються доти, доки iснує можливiсть отримувати економiчнi вигоди вiд їх 

використання. 

Примiтка 1.2.2.6 «Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв» 

Фiнансовий iнструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збiльшення) 

фiнансового активу в одного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi i фiнансового зобов'язання або 

iнструмента власного капiталу в iншого. 



До фiнансових активiв належать: 

• грошовi кошти та їх еквiваленти;  

• дебiторська заборгованiсть;  

• цiннi папери, якi утримуються до погашення;  

• цiннi папери, призначенi для перепродажу;  

• iншi фiнансовi активи.  

До фiнансових зобов’язань включаються: 

• фiнансовi зобов’язання, призначенi для перепродажу;  

• фiнансовi гарантiї;  

• iншi.  

Справедлива вартiсть – сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобов’язання 

в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. 

Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання як правило дорiвнює 

фактичнiй цiнi операцiї. 

Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв на продаж вiдображаються на дату їх 

придбання. 

На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi, визначаються за 

справедливою вартiстю. 

За справедливу вартiсть цiнного папера на продаж береться вартiсть, що визначена за 

котирувальною цiною покупця за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових 

бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi 

таких котирувань на зазначену дату справедлива вартiсть цiнного папера визначається за його 

останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися 

протягом останнiх 5 робочих днiв звiтного мiсяця. 

Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених 

ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю, пiдлягають переоцiнцi. На дату 

балансу результат переоцiнки (дооцiнка або уцiнка) вiдображається в бухгалтерському облiку на 

суму рiзницi мiж справедливою вартiстю i його балансовою вартiстю. 

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

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

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

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

Змiна справедливої вартостi цiнних паперiв вiдображаються в звiтному роцi в бухгалтерському 

облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв емiтентiв за попереднiй звiтний рiк за рахунками 

доходiв або витрат та капiталу (для цiнних паперiв на продаж). 

Згiдно з МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» пiд методом участi в капiталi 

розумiють метод облiку, вiдповiдно до якого iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а 

потiм коригують залежно вiд змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля 

придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта 

iнвестування. 

Згiдно з цим методом iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю, i 

згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в 

прибутку або збитку об’єкта iнвестування пiсля дати придбання. Коригування балансової вартостi 

можуть бути необхiдними при змiнi пропорцiйної частки iнвестора в об’єктi iнвестування, а також 

у разi змiн в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування. Такi змiни включають i змiни, що 

виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частку iнвестора в 

цих змiнах визнають в iншому сукупному доходi iнвестора. 

Примiтка 1.2.2.7 «Фiнансовi активи Товариства на продаж» 

У складi фiнансових активiв на продаж облiковуються акцiї, iншi цiннi папери з нефiксованим 

прибутком та борговi цiннi папери, а саме: 

- борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Товариство не має намiру i/або змоги 

тримати до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо облiку цiнних паперiв у 



портфелi до погашення;  

- цiннi папери, якi Товариство готове продати у зв'язку iз змiною ринкових вiдсоткових ставок, 

його потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй;  

- акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно визначити 

справедливу вартiсть;  

- фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються 

виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв;  

- iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх на продаж.  

На дату балансу фiнансовi активи на продаж вiдображаються: 

- за справедливою вартiстю;  

- за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi – акцiї та 

iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити 

неможливо;  

- за найменшою з двох величин: балансовою вартiстю та справедливою вартiстю за вирахуванням 

витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, – iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що 

переведенi в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 мiсяцiв;  

- за найменшою з двох величин: вартiстю придбання (собiвартiстю) та справедливою вартiстю за 

вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, – iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi 

компанiї, що придбанi та утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв.  

Фiнансовi активи на продаж на дату балансу пiдлягають перегляду на зменшення корисностi, крiм 

акцiй бiрж i депозитарiїв.  

Зменшення корисностi цiнних паперiв визнається у разi втрати економiчної вигоди в сумi 

перевищення балансової вартостi цiнних паперiв на суму очiкуваного вiдшкодування. Зменшення 

суми очiкуваного вiдшкодування цiнного папера може бути спричинене погiршенням фiнансового 

стану емiтента цiнних паперiв та/або змiною ринкової ставки дохiдностi.  

Фiнансовi активи на продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю, пiдлягають переоцiнцi 

з обов’язковим вiдображенням на дату балансу на рахунках капiталу Товариства.  

Справедлива вартiсть цiнних паперiв визначається виходячи з їх котирування на ринку, ринкової 

цiни подiбного фiнансового iнструмента, аналiзу дисконтованих грошових потокiв, аналiзу 

укладених угод на позабiржовому ринку тощо.  

Дисконт (премiя) амортизується iз використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентнi 

доходи за купонними цiнними паперами нараховуються залежно вiд умов випуску цiнних паперiв.  

Примiтка 1.2.2.8 «Похiднi фiнансовi iнструменти» 

Похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку 

за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх 

первiсного визнання. Витрати на операцiї не включають дисконт або премiю за форвардними 

контрактами. 

Вимоги та зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами на дату операцiї облiковуються 

за позабалансовими рахунками за курсом (цiною), зафiксованим у контрактi, вимоги дорiвнюють 

зобов'язанням. 

На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi iнструменти 

оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї. 

Переоцiнка форвардних контрактiв до їх справедливої вартостi вiдображається на балансових 

рахунках з визнанням активу або зобов'язання за форвардним контрактом залежно вiд результату 

такої переоцiнки. 

Примiтка 1.2.2.9 «Припинена дiяльнiсть» 

Товариство не здiйснювало припинення дiяльностi. 

Примiтка 1.2.2.10 «Податок на прибуток» 

Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється 

на загальних пiдставах. 

Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах: 

з 1 сiчня 2014 року – 18% 

Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток 



здiйснювалося Товариством вiдповiдно до МСБО 12 ,,Податки на прибуток’’. 

Примiтка 1.2.2.11 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв» 

Порядок придбання та викупу Товариством власних акцiй встановлюється вiдповiдно до чинного 

законодавства та врегульовується Статутом. 

Товариство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за рахунок сум, що 

перевищують статутний капiтал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такi акцiї повиннi 

бути реалiзованi у строк до одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також 

голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування 

придбаних Товариством власних акцiй. 

Протягом звiтного перiоду викуп акцiй у акцiонерiв Товариство не здiйснювало. Станом на 31 

грудня 2017 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має. 

Примiтка 1.2.2.12 «Зобов’язання i резерви» 

Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть 

зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу 

ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 

звiтного перiоду. 

Зобов'язання, яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд 

розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж 

дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього 

зобов'язання на довгострокове.  

Резерви – це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу. 

Резерви оцiнюються за кошторисом витрат, необхiдних для погашення поточного зобов'язання, на 

основi найбiльш надiйних даних на звiтну дату, включаючи ризики i невизначеностi, пов'язанi з 

цим зобов'язанням.  

Примiтка 1.2.2.13 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 

Зареєстрований капiтал складається з внескiв акцiонерiв шляхом розмiщення акцiй.  

Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:  

Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за 

рахунок нерозподiленого прибутку Товариства. 

Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх 

перiодiв. 

Розподiленi дивiденди, що виплачуються учасникам включаються до складу iнших зобов'язань, 

коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.  

Примiтка 1.2.2.14 «Доходи та витрати» 

Доходи i витрати визнаються Товариством за таких умов: 

а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства; 

б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно 

визначений. 

Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її 

учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства 

України. 

Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i 

витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в 

бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Товариством iншими 

сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному 

перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку 

користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Товариства. Умовою визнання 

процентiв є iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди. 

Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв 

(витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) 

послуги, реалiзацiї продукцiї.. 

У результатi операцiйної дiяльностi в Товариства виникають такi доходи i витрати: 

- доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг; 



- процентнi доходи i витрати; 

- iншi операцiйнi доходи i витрати; 

- загальнi адмiнiстративнi витрати; 

- витрати на формування спецiальних резервiв Товариства; 

- податок на прибуток. 

Визнанi Товариством доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням 

принципу нарахування та вiдповiдностi згiдно з прийнятою Товариством облiковою полiтикою. 

Доходи i витрати Товариства вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класiв 7, 9. 

Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються наростаючим пiдсумком за квартал та в 

кiнцi звiтного перiоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 "Нерозподiленi прибутки (непокритi 

збитки)”. 

Примiтка 1.2.2.15 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 

Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, 

передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у 

бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської 

заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб. 

Товариством протягом звiтного перiоду не проводились взаємозалiки дебiторської та 

кредиторської заборгованостi. 

Примiтка 1.2.2.16 «Орендованi активи» 

Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди. Там, де Товариство є 

орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй 

основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i 

страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.  

Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як 

доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне 

обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя 

наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.  

Примiтка 1.2.2.17 «Запаси» 

Запаси оцiнюють Товариством за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть 

реалiзацiї. 

До собiвартостi запасiв включаються всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, 

понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

Матерiальнi активи з очiкуваним термiном використання до 1 року вважаються малоцiнними та 

швидкозношуваними предметами (МШП), якi не амортизуються, їх вартiсть вiдноситься на 

операцiйнi витрати Товариства. 

Зазвичай, витрати взаємозамiнних одиниць визначаються, використовуючи формулу ФIФО. Чиста 

реалiзацiйна вартiсть являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної дiяльностi за 

вирахуванням витрат з продажу.  

Примiтка 1.2.2.18 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 

В звiтному перiодi Товариство використовувало наказ про облiкову полiтику (зi змiнами та 

доповненнями), затверджений в 2015 роцi вiдповiдно до МСФЗ (МСБО), основнi пункти якої 

розкрито вище. 

Примiтка 1.2.2.19 «Винагороди персоналу» 

Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи 

вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та 

оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi 

невикористаних прав.  

Товариство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв. Товариство не має юридичного або 

визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються 

як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.  

Примiтка 1.2.2.20 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки 

невизначеностi» 



При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо 

визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.  

Продовження тексту приміток 

Визнання вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань. Мiра, в якiй 

вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання можуть бути визнанi, 

базується на оцiнцi ймовiрностi майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого 

вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання можуть бути визнанi. Крiм 

того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або економiчних обмеженнях 

та невизначеностi в рiзних податкових аспектах. 

Протягом 2017 року згiдно з МСФЗ проводилось вiдрахування коштiв до резерву вiдпусток та 

нарахування вiдпускних за рахунок резерву вiдпусток. Резерв сумнiвних боргiв станом на 

31.12.2017 р. Товариством не створювався, оскiльки в Товариствi iснує тiльки поточна дебiторська 

заборгованiсть, яка вчасно погашається. Розшифровка резерву сумнiвних боргiв та резерву 

вiдпусток станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року згiдно з МСФЗ наведена у таблицi 1: 

Таблиця 1 (тис. грн.)  

Назва показника Станом на 01.01.2017 р. Станом на 31.12.2017 р.  

Резерв сумнiвних боргiв 0 0 

Резерв вiдпусток 2 7 

Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 

За перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року спостерiгається зниження темпiв розвитку економiки, 

викликане насамперед складною полiтичною ситуацiєю в Українi.  

За даними Державної служби статистики України рiвень iнфляцiї за 2017 рiк склав 113,7 %. 

Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в 

якому слiд читати стандарти.  

Товариство повинне застосовувати МСФЗ, якi є чинними для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 

2017 р. Датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2014 року. 

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, 

поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2017 р. 

• «Iнiцiатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)».  

Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 “Звiт про рух 

грошових коштiв” щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання, обумовленi фiнансовою 

дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2017 року або 

пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено дострокове застосування.  

Тепер в звiтi необхiдно вказувати: 

- змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi; 

- змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими 

бiзнесами; 

- впливу змiн курсiв валют; 

- змiни у справедливiй вартостi; 

- iншi змiни. 

Поправки стосуються тих зобов'язань, грошовi потоки за якими класифiкованi в звiтi про рух 

грошових коштiв як потоки вiд фiнансової дiяльностi. Вимоги про розкриття застосовуються 

також i щодо змiн у фiнансових активах (наприклад, активах, якi хеджують зобов'язання, 

обумовленi фiнансовою дiяльнiстю) в разi, якщо мали мiсце або майбутнi грошовi потоки за 

такими фiнансовими активами будуть включенi до складу грошових потокiв вiд фiнансової 

дiяльностi. 

Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змiн – полiпшити якiсть iнформацiї, що представляється для 

iнвесторiв. 

Один iз способiв виконання вимоги до розкриття iнформацiї полягає в поданнi звiрки мiж 

залишками зобов'язань, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, на початок i кiнець перiоду, що 

розкриваються в звiтi про фiнансовий стан, включаючи їх змiни. Хоча цей спосiб i 



рекомендований стандартом, вiн може бути замiнений iншим, бiльш вiдповiдним, з позицiї, що 

звiтує. Головне, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли зв'язати статтi, включенi в звiрку, зi 

звiтом про фiнансовий стан i звiтом про рух грошових коштiв. Важливо показати змiни в 

зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, окремо вiд змiн в iншi активи i зобов'язання. 

Ретроспективно вимога не застосовується i за порiвняльний перiод iнформацiя не приводиться. 

Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

• МСБО (IAS) 12 Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках 

Рада МСФЗ запропонувала поправки до МСФЗ (IAS) 12, якi уточнюють визнання вiдкладених 

податкових активiв щодо нереалiзацiйних збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12). Стандарт доповнений 

iлюстрацiєю того, як в результатi зниження справедливої вартостi фiнансового iнструменту через 

зростання ринкової процентної ставки виникає вiд’ємна податкова рiзниця. Адже при продажу або 

погашеннi такого активу Товариство отримає вирахування для цiлей оподаткування в розмiрi 

номiнальної (а не справедливої) вартостi активу i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений 

податковий актив. Однак слiд враховувати обмеження мiсцевого податкового законодавства, а 

саме: 

- чи можна повнiстю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими операцiями; 

- чи є обмеження по залiку збиткiв за видами доходiв. 

При наявностi зазначених вище обмежень їх слiд мати на увазi при оцiнцi тимчасової податкової 

рiзницi. 

Потрiбно оцiнити, наскiльки ймовiрним є те, що актив буде реалiзований (використаний) за цiною, 

що перевищує його балансову оцiнку. Наприклад, Товариство планує тримати фiнансовий актив 

до його повного погашення та отримати належнi за нього грошовi потоки. В цьому випадку 

тимчасова рiзниця зараховується. Якщо ж актив планується продати на ринку з урахуванням 

знецiнення i прийняти збиток за первiсним придбанням неможливо, то вiд’ємна рiзниця не 

визнається. 

Нова редакцiя МСФЗ (IAS) 12 вимагає врахувати ймовiрнiсть отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та того ж самого 

Товариства, проти яких можна визнавати тимчасовi рiзницi. Це важливий аспект при складаннi 

консолiдованої звiтностi групи. Змiни обов'язковi до застосування з 2017 року i можуть 

застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки». 

Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

• МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй» 

Цi поправки були опублiкованi 20 червня 2016 р. i вступають в силу починаючи для звiтних 

перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2018 р. i пiзнiше. 

Затвердженi поправки стосуються трьох аспектiв i уточнюють окремi умови та ситуацiї, що 

виникають при виплатах, заснованих на пайових iнструментах Товариства. Всi три поправки були 

ранiше вже обговоренi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi. Перша 

поправка присвячена облiку впливу умов вступу в права по платежах на основi акцiй з 

розрахунком грошовими коштами. Цiєю поправкою Рада МСФЗ уточнює, що для облiку ефекту 

умов вступу в пайовi права при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком грошовими 

коштами необхiдно застосовувати тi ж самi методи, як i при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, 

з розрахунком пайовими iнструментами. Зобов'язання має оцiнюватися на пiдставi найкращої 

оцiнки ймовiрностi виконання неринкових умов надання опцiону на дату набрання права. Друга 

поправка стосується питань класифiкацiї операцiй по платежах на основi акцiй, розрахунок з 

якими здiйснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить 

виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконаннi нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути 

розбиття винагороди на два компоненти: 

- розрахунок пайовими iнструментами з спiвробiтниками i 

- розрахунок грошовими коштами з податковими органами. 

Третя поправка уточнює облiк змiн перiоду i умов платежу на основi акцiй, при яких операцiя з 

виплатою грошовими коштами перекласифiкується в операцiю з виплатою пайовими 



iнструментами. Оскiльки попередня редакцiя МСФЗ (IFRS) 2 не мiстила вказiвок щодо 

вiдображення подiбних модифiкацiй, що призводило до певної рiзноманiтностi при пiдготовцi 

фiнансової звiтностi, то Рада МСФЗ вказала, що, починаючи з дати модифiкацiї угоди про 

виплату, заснованої на акцiях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облiк як виплати з 

розрахунком пайовими iнструментами. Є деякi особливостi першого застосування опублiкованих 

поправок: Товариства звiльняються вiд пiдготовки порiвнянної iнформацiї, але можливо i 

ретроспективне застосування, якщо воно вибирається для всiх трьох поправок вiдразу. Очiкується, 

що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

• IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими 

пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi. 

Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть  

Перехiд на новi та переглянутi стандарти. 

• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».  

На сьогоднiшнiй день роздiли, присвяченi визнанню, класифiкацiї, вимiрюванню та припиненню 

визнання фiнансових активiв та зобов'язань Товариством застосовуються. Повнiстю стандарт 

набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. 

Товариство буде застосовувати новий стандарт у повному обсязi з 01 сiчня 2018 року. Товариство 

не очiкує значного впливу на фiнансову звiтнiсть внаслiдок застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

• МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами».  

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у 

сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати в обмiн на передачу 

товарiв або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до 

визнання виручки. Набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. Товариство планує застосування даного стандарту з 1 сiчня 2018 року до 

облiку виручки вiд надання iнших послуг, крiм страхових i не очiкує значного впливу на 

фiнансову звiтнiсть. 

• МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 

13 сiчня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувала новий стандарт. Початок обов’язкового 

застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Дострокове 

застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорiнно змiнює облiк у орендарiв. Вiн 

зобов’язує вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Згiдно IFRS 16 оренднi 

зобов’язання розраховуються як дисконтування вартостi майбутнiх орендних платежiв, а активом 

є право користування орендованого майна (right-of-useasset (ROU)), зникає визначення 

«операцiйна оренда». В подальшому активи ROU облiковуються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi 

засоби», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», а отже в звiтi про прибутки i збитки у 

орендаря будуть вiдображатися витрати з амортизацiї, фiнансовi витрати з оренди, а також 

можливi збитки вiд знецiнення активу ROU. Згiдно FRS16 будь-яка оренда для орендатора – це 

операцiя фiнансування. Очiкується збiльшення активiв i пасивiв в бухгалтерському балансi. Змiни 

торкнуться характеру витрат i моделi визнання. Новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi 

показники: спiввiдношення власного i позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, 

оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов’язкового 

застосування. 

Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики 

Товариства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправок.  

 

Примiтка 4. «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2015 року. Товариство вперше застосувало Мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) при пiдготовцi фiнансової звiтностi за звiтнi перiоди 2015 

року.  

Фiнансова звiтнiсть та консолiдована фiнансова звiтнiсть, складенi за мiжнародними стандартами, 

подаються у порядку, визначеному Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi» вiдповiдно до ч. 5. ст. 121-1 та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 28.02.2000 р. № 419 «Порядок подання фiнансової звiтностi».  



Примiтка 5. Нематерiальнi активи (р. 1000-1002, Баланс)  

1) В складi нематерiальних активiв облiковуються такi групи об’єктiв: 

- iншi нематерiальнi активи. 

2) Для всiх нематерiальних активiв визначено строк корисного використання – 5 рокiв. 

3) Метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний. 

4) Нарахована амортизацiя включена до складу адмiнiстративних витрат. 

В поточному перiодi Товариство не здiйснювало придбання нематерiальних активiв, не проводило 

їх переоцiнок, перерахунку корисностi об’єктiв.  

Вартiсть нематерiальних активiв, що перебувають на балансi станом на 01.01.2017 року та 

31.12.2017 року наведена у таблицi 2. 

Таблиця 2 (тис. грн.) 

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017 

Нематерiальнi активи 1 1 

первiсна вартiсть 10 10 

накопичена амортизацiя 9 9 

Примiтка 6. «Основнi засоби (р. 1010-1012, Баланс )» 

Усi аспекти облiкової полiтики основних засобiв описано в Примiтцi 1.2.2. 

В ряд. 1010, 1011, 1012 звiту про фiнансовий стан (балансу) вiдображено iнформацiю вiдносно 

основних засобiв. Переоцiнка вартостi основних засобiв Товариством в зв’язку з переходом МСФЗ 

не проводилася за недоцiльнiстю. Основнi засоби облiковуються за амортизованою вартiстю.  

У звiтному перiодi Товариство не проводило переоцiнок основних засобiв i перерахунку 

корисностi об’єктiв. У звiтному перiодi Товариство здiйснило придбання малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв на суму 13,0 тис. грн. 

Вартiсть основних засобiв, що перебувають на балансi станом на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р. 

наведена у таблицi 3. 

Таблиця 3 (тис. грн.) 

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017 

Основнi засоби 2392 2223 

первiсна вартiсть 4316 4329 

знос 1924 2106 

Примiтка 7. «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (р. 1030-1035, Баланс )» 

Станом на 01.01.2017 року на балансi Товариства облiковувалися довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi на суму 5602 тис. грн. та iншi фiнансовi 

iнвестицiї на суму 5432 тис грн. Протягом звiтного перiоду вiдбулося списання акцiй публiчних 

акцiонерних товариств, дiяльнiсть яких припинено на суму 171,0 тис. грн. та перекласифiкацiя 

фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi на суму 5602 тис. грн. на 

iншi фiнансовi iнветицiї. 

Данi наведено в таблицi 4.  

Таблиця 4 (тис. грн.) 

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  

якi облiковуються за методом участi в капiтал 5602 0 

iншi фiнансовi iнвестицiї 5432 10863 

Примiтка 8. «Фiнансовi iнвестицiї (р. 1160, Баланс )» 

Станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року на балансi Товариства не облiковуються поточнi 

фiнансовi iнвестицiї. Протягом звiтного перiоду руху поточних фiнансових iнвестицiй не 

вiдбувалось. 

Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165-1167, Баланс)» 

Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних, депозитних рахунках. В 

рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду вiдображено кошти в 

нацiональнiй валютi в сумi 120 тис. грн., на початок звiтного перiоду – 80 тис. грн. 

Iншими коштами в Товариство не володiє. 

Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155, Баланс)» 



Основнi принципи облiку дебiторської заборгованостi наведенi в примiтцi 1.2.2. 

Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за видами станом на 01.01.2017 р., 31.12.2017 р. 

наведено в таблицi 5. 

Таблиця 5 (тис. грн.) 

Найменування показника 01.01.2017 31.12.2017 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 60 252 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 4 6 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 33 42 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 8369 8591 

 

Всi наведенi суми є короткостроковими. Чиста балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 

вважається суттєво наближеною до справедливої вартостi. Оскiльки, вся дебiторська 

заборгованiсть станом на 31 грудня 2017 року є короткостроковою, i щодо до неї є впевненiсть у 

погашеннi, то резерв сумнiвних боргiв на таку дебiторську заборгованiсть не створювався. 

Примiтка 11. «Резерви за зобов’язаннями (р. 1660 Баланс)» 

Сума донарахованих резервiв вiдображена в статтi поточнi забезпечення Звiту про фiнансовий 

стан (Балансу) (примiтка 12). 

Примiтка 12. «Зобов’язання, Баланс (р. 1615-1640, 1690 Баланс)» 

Таблиця 6 (тис. грн.) 

Найменування статтi 01.01.2017 31.12.2017 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 52 

Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 55 61 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 3902 3902 

Поточнi забезпечення 2 7 

Iншi поточнi зобов’язання 9 17 

Разом: 3969 4039 

 

Кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi на кiнець звiтного перiоду носить поточний 

характер i не вважається простроченою. 

Примiтка 13. «Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi»  

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi. 

Продовження тексту приміток 

Таблиця 7 (тис. грн.) 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

Усього 

Дата оцiнки 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi  

–  

–  

–  

–  

5602  

0  

5602  

5602 

iншi фiнансовi iнвестицiї – – – – 5432 10863 3094 5432 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  

–  

–  



–  

–  

60  

252  

 

302  

60 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – – – – 8369 8591 10590 8369 

Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня 

iєрархiї. 

Таблиця 8 (тис. грн.) 

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням  

3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 01.01.2017 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 

31.12.2017 р. Стаття (статтi) у прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки визнанi 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi  

5602  

0  

0  

- 

iншi фiнансовi iнвестицiї 5432 +5602 10863 141 

-171 977 

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю. 

Таблиця 9 (тис. грн.) 

Фiнансовi активи Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 

якi облiковуються за методом  

участi в капiталi  

 

5602  

 

0  

 

5602  

 

0 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 5432 10863 5432 10863 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 60 252 60 252 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 8369 8591 8369 8591 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 80 120 80 120 

Поточнi зобов’язання i забезпечення 3969 4039 3969 4039 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає 

ринкового котирування цих активiв. 

Примiтка 14. «Зареєстрований капiтал (р. 1400, Баланс)» 

Зареєстрований капiтал Товариства становить 12 200 тис. грн. (Дванадцять мiльйонiв двiстi тисяч 

гривень 00 копiйок), який розподiлено на 6 100 000 (Шiсть мiльйон сто тисяч) штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн. (Двi гривнi 00 копiйок) кожна. 

За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було. 

Станом на 01 сiчня 2017 р. та 31 грудня 2017 р. акцiонерами Товариства були:  

Таблиця 10  

Учасники Товариства 01.01.2017 31.12.2017 

Петрук Сергiй Iванович 16,5720 % 16,5720 %  



Петрук Людмила Сергiївна 36,6860 % 36,6860 % 

Столмов Євген Михайлович 46,7420 % 46,7420 % 

Разом: 100.0 % 100.0 % 

 

Примiтка 15. «Доходи та витрати Товариства наведенi в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 

сукупнi доходи i витрати)» 

Товариство складає Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом 

«Функцiй витрат» 

Розшифровка доходiв i витрат за «функцiональним призначенням» отриманих Товариством за 

2017 р. та 2016 р. наведена в таблицi 11.  

Таблиця 11 (тис. грн.) 

Статтi Код звiту 2017 2016 

Доходи  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  

р.2000 2634 1974 

Iншi операцiйнi доходи р.2120 5 6 

Iншi фiнансовi доходи р.2220 10 8 

Всього доходiв: 2649 1988 

Витрати  

Адмiнiстративнi витрати р.2130 2368 1508 

Iншi операцiйнi витрати р.2180 6 5 

Iншi витрати р.2270 171 0 

Витрати з податку на прибуток р.2300 49 48 

Всього витрат: 2594 1561 

Розшифровка витрат за методом характеру витрат наведена в таблицi 12. 

Таблиця 12 (тис. грн.) 

Статтi 2017 2016 

матерiальнi витрати 74 43 

виплати працiвникам 950 646 

виплати фондам соцiального забезпечення пов’язанi з заробiтною платою 193 133 

амортизацiя 182 176 

iншi витрати 975 515 

Всього витрат: 2374 1513 

Примiтка 16. «Податок на прибуток (р. 2300 Звiту про фiнансовi результати)» 

Згiдно з чинним законодавством, дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах. 

Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у розмiрi з 1 сiчня 2014 

року – 18 %. Прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, визначається шляхом 

коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень цього роздiлу.  

Якщо вiдповiдно до цього роздiлу передбачено здiйснення коригування шляхом збiльшення 

фiнансового результату до оподаткування, то в цьому разi вiдбувається: 

зменшення вiд'ємного значення фiнансового результату до оподаткування (збитку); 

збiльшення позитивного значення фiнансового результату до оподаткування (прибутку). 

Якщо вiдповiдно до цього роздiлу передбачено здiйснення коригування шляхом зменшення 

фiнансового результату до оподаткування, то в цьому разi вiдбувається: 

збiльшення вiд'ємного значення фiнансового результату до оподаткування (збитку); 

зменшення позитивного значення фiнансового результату до оподаткування (прибутку). 

Платники податку окремо визначають загальний фiнансовий результат за операцiями з продажу 

або iншого вiдчуження цiнних паперiв звiтного перiоду вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, i визначають рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень цього роздiлу.  

Фiнансовий результат Товариства за 2017 р. становить 104 тис грн. Товариство здiйснило 

коригування шляхом збiльшення фiнансового результату до оподаткування, на суму 171 тис. грн. 



Нарахований податок на прибуток за 2017 рiк становить 49 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. 

Товариством вiдстроченi податковi зобов’язання з податку на прибуток не нараховувались. 

Примiтка 17. «Звiт про рух грошових коштiв» 

Звiт про рух грошових коштiв за 2017 р. складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових 

коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi 

вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) 

дiяльностi. 

Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого 

скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на придбання оборотних активiв, 

втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi 

витрати. 

Iнвестицiйна дiяльнiсть – це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв 

вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 

розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. 

Фiнансова дiяльнiсть – це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї 

цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими 

цiнними паперами, отримання та погашення позик. 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить 43 тис. грн. 

(прихiд). 

Чистий рух грошових коштiв вiд неоперацiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – -3 тис. грн. 

(видаток). 

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження 

грошових коштiв в сумi 40 тис. грн. 

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi. 

Примiтка 18. «Звiт про власний капiтал» 

У 2017 роцi частину чистого нерозподiленого прибутку скеровано на формування резервного 

капiталу в сумi 22 тис. грн. Власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить 

16204 тис. грн. 

 

Примiтка 19. «Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування»  

Зарплата, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, щорiчнi 

вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги 

надаються працiвниками Товариства.  

Примiтка 20. «Операцiї з пов’язаними особами» 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж 

перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

• асоцiйованi компанiї; 

• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

• близькi родичi особи, зазначеної вище; 

• компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Товариствi; 

• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого 

iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

У звiтному перiодi Товариство не проводило операцiй з пов’язаними сторонами. 

Примiтка 20. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства» 

Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi основнi 

засоби, нематерiальнi активи, ТМЦ, цiннi папери, послуги. Станом на 31 грудня 2017 року 

Товариство не мало зобов’язань за придбанi основнi засоби та нематерiальнi активи, цiннi папери, 

якi б воно не сплачувало своєчасно згiдно договорiв.  

Примiтка 21. «Умовнi активи i зобов’язання» 



У власностi Товариства не перебувають активи, якi не приносять економiчних вигод.  

Примiтка 22. «Ризики» 

Товариство схильне до рiзних ризикiв у зв'язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. До таких 

ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в 

банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi 

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя 

щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi 

методи управлiння кредитними ризиками: 

- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами, випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 

Протягом звiтного перiоду Товариство вiльнi грошовi кошти розмiщувало на поточному депозитi в 

банку. 

Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння 

ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, 

кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування 

iнструментарiю щодо його пом’якшення. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.  

Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 

емiтованими в iноземнiй валютi. Товариство не володiє активами, емiтованими в iноземнiй валютi.  

Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як 

на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному 

середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, Товариство протягом звiтного 

перiоду розмiщувало вiльнi грошовi кошти на поточному депозитi в банку.  

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, 

пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. 

Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також 

прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю.  

Примiтка 23. «Подiї пiсля дати Балансу» 

Керiвництво Товариства встановлює порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, що 

мають повноваження її пiдписання. При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, 

що вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО10. 

Пiсля звiтної дати не вiдбулося iстотних подiй, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть 

Товариства. 

Примiтка 24. «Затвердження фiнансових звiтiв»  

Цi фiнансовi звiти затвердженi та допущенi до випуску (оприлюднення) Головою Правлiння 

Товариства 19 лютого 2018 р. без можливостi внесення змiн у звiтнiсть. 

 

Голова Правлiння Баскiн Г.Ю. 

Головний бухгалтер Наконечна I.В. 

 

Затверджую:  

 



Генеральний директор  

аудитор (сертифiкат АПУ серiї А № 003519) Озеран В.О.  

 

м.п.  
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