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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення). 
 

Директор    Фещенко Сергiй Володимирович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС" 
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34486072 
4. Місцезнаходження: 01032, Україна, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ГНП №7 
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-08-69, (044) 221-08-69 
6. Адреса електронної пошти: office@ek-service.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

ek-service.com.ua 27.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції щодо емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління)  
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  
2) інформація про розвиток емітента  
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента  
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування  
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків  
4) звіт про корпоративне управління  
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати  
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  
- інформація про наглядову раду  
- інформація про виконавчий орган  
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента  
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента  
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента  
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  
- повноваження посадових осіб емітента  



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) X 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації  
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. 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 станом на кінець звітного року  
38. 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  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi роздiли:  
Роздiл 3. "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" вiдсутнi, в зв'язку з тим, 
що рiшення щодо участi у створеннi юридичних осiб Товариством не приймалося. Роздiл 4. 
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня, рiшення щодо посади 
корпоративного секретаря Товариством не приймалося. Роздiл  5. "Iнформацiя про рейтингове 
агентство" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство у звiтному перiодi не користувалося 
послугами рейтингових агентств. Роздiл  6 "Вiдомостi про наявнiсть фiлiалiв або iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв" вiдсутнi, рiшення в звiтному перiодi про створення фiлiалiв або 
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариством не приймалося. Роздiл 7 "Судовi справи 
емiтента" вiдсутнi, в звiтному перiодi судових справ в Товариства не було. Роздiл  8 "Штрафнi 
санкцiї емiтента" вiдсутнi, в звiтному перiодi штрафних санкцiй  в Товариства не було. 3)  
"iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)"  
вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено. Роздiл 11. "Звiт керiвництва (звiт про 
управлiння)" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що  надання не передбачено. Роздiл "17. Iнформацiя 
про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї 
та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" - 



Рiшення щодо публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру Товариством не приймалося.1) "iнформацiя про випуски 
акцiй емiтента" вiдсiтня, рiшення про випуски акцiй емiтента Товариством не приймалося. 3) 
"iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсiтня, рiшення про випуск iншi 
цiннi папери Товариством не приймалося.  4) "iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" 
вiдсiутня, рiшення про реєстрацiю не приймалося. 4) "iнформацiя про обсяги виробництва та 
реалiзацiї основних видiв продукцiї" вдсутня, Товариство не належить до видобувної або 
переробної галузi. 5) "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вдсутня, 
Товариство не належить до видобувної або переробної галузi. Роздiл 25. "Iнформацiя про 
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" вiдсутня, 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не 
приймалося. Роздiл 26. "Iнформацiя вчинення значних правочинiв"вiдсутня, договори щодо 
значних правочинiв Товариством не укладалися. Роздiл 27." Iнформацiя про вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" вiдсутня, правочини щодо яких є 
заiнтересованiсть Товариством не вчинялись. Роздiл 28. "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих 
у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких 
створює заiнтересованiсть" вдсутня, заiнтересованих осiб у вчиненнi товариством правочинiв 
iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть небуло. Роздiл 
31 "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страхова/гаранта) що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв(за кожним субєктом забезпечення) розмiщена на сайтi ТзДВ 
Страхова компанiя "Бiфест " http://www.sk-befirst.com/statements.html". Роздiл 35 "Вiдомостей 
щодо особливої iнформацiї в звiтному перiодi не виникало."Роздiл 36. "Iнформацiя про 
випуски iпотечних облiгацiй" вiдсуня, рiшення про випуск iпотечних облiгацiй товариством не 
приймалося. 
 

 
ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА 
КОМПАНIЯ "СЕРВIС" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
  
3. Дата проведення державної реєстрації 
 27.06.2006 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 120035000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 
 17 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 
 41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель 
 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 



рахунком у національній валюті 
 АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", МФО 380281 
2) IBAN 
 UA623802810000000260040431801 
3) поточний рахунок 
 UA623802810000000260040431801 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 , МФО  
5) IBAN 
  
6) поточний рахунок 
  
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата закінчення строку дії ліцензії (за 
наявності)

1 2 3 4 
Дозвiл на виконання 

будiвельних робiт 
        2136-Пч/Р 17.08.2006 Управлiнням державного 

архiтектурно-будiвельного 
контролю м. Києва 

Опис 

Видано на перiод будiвництва. (зi змiнами та уточненнями: IУ 120132670355 вiд 24.09.2013р., лист 
Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю у м. Києвi вiд 02.10.2013 р., IУ 120142450539 
вiд 02.09.2014р.) Об'єкт будiвництва по вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районi м. Києва> (житловi 
будинки №1, 2, 3) 

 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п 

Номер справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги

1 640/24841/19 Окружний 
адмiнiстративний 

суд м.Києва 

ТОВ "Е.К. 
"СЕРВIС" 

ГУ ДФС у м. Києвi -- Визнання протиправним i 
скасування ППР 

Опис: 
-- 
2 640/24841/19 Окружний 

адмiнiстративний 
суд м.Києва 

ТОВ "Е.К. 
"СЕРВIС" 

ГУ ДФС у м. Києвi -- Визнання протиправним i 
скасування ППР 

Опис: 
-- 

 
 
17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 
виконання 

1 0008974208, 
16.05.2019 

ДПС штраф Виконано 

Опис: 



-- 
2 255 /26-15-14-01-05/, 

22.04.2019 
ДПС штраф Виконано 

Опис: 
-- 

3 0177351207, 
28.02.2019 

ДПС штраф Виконано 

Опис: 
-- 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Протягом звiтного 2019 року в товариствi  не вiдбувалися важливi подiї, щодо злиття, подiлу, 
приєднання, перетворення або видiлу. 
ТОВ<Експлуатацiйна компанiя <Сервiс> станом на 31.12.2019 р. не має в своєму складi дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 
 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв: штатних - 17, сумiсникiв - 4, фонд оплати працi за 
2019 рiк склав 1353.42 тис.грн.  
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до буть-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Положення про облiкову полiтику та 
органiзацiю бухгалтерського облiку ТОВ 
"Е.К. "Сервiс"  
Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 
16.07.99 р. №996-XIV (далi - Закон про бухоблiк), затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв 



України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iнструкцiями та iншими 
нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i 
подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом, та з метою 
забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi на 
ТОВ "Е.К. "Сервiс" (далi за текстом - "Пiдприємство") застосовуються наступнi положення. 
1. Органiзацiя бухгалтерського облiку 
1.1. На забезпечення виконання пункту 4 статтi 8 Закону про бухоблiк встановити з 1 сiчня 
2013 року на Пiдприємствi таку форму органiзацiї бухгалтерського облiку: 
- Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю на чолi з головним бухгалтером, директором 
чи iншою уповноваженою особою.  
1.2. Особа вiдповiдальна за бухгалтерський облiк забезпечує дотримання вимог, 
передбачених Законом про бухоблiк, зокрема п.7 ст.8, та iншими законодавчими та 
нормативними документами з питань органiзацiї i ведення бухгалтерського та податкового 
облiку. 
1.3. Вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку, правильнiсть i своєчаснiсть складання i 
подання податкової звiтностi несе вiдповiдальна особа згiдно з чинним законодавством. 
1.4. Обов'язок ведення управлiнського облiку та складання управлiнської звiтностi на 
Пiдприємствi покладається на фiнансового директора. 
1.5. З касиром (за його наявностi) укласти договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть за 
збереження всiх прийнятих ним цiнностей. 
1.6. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв, якi ведуть облiк, регулюється посадовими 
iнструкцiями, що затверджуються керiвником Пiдприємства. 
2. Повноваження на пiдпис документiв 
2.1. Право першого пiдпису на банкiвських розрахунково-платiжних документах надається 
директору. 
2.2. На право пiдпису окремих документiв можуть надаватися повноваження iншим 
посадовим особам, що оформлюється окремим наказом по Пiдприємству. 
3. Документообiг 
3.1. Документообiг Пiдприємства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими 
документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких 
документiв вiдносяться, зокрема (але не виключно): 
- про фiлiї та представництва; 
- про проведення iнвентаризацiї та створення постiйної та робочих iнвентаризацiйних 
комiсiй; 
- про маркетингову та збутову полiтику; 
- про закрiплення водiїв за транспортними засобами та порядок контролю за їх ротацiєю; 
- про перелiк посад, якi мають право користуватися корпоративним мобiльним зв'язком та 
встановлення лiмiтiв користування послугами мобiльного зв'язку; 
- про розмiр встановленого лiмiту каси на пiдприємствi, його структурних пiдроздiлах, 
фiлiях та представництвах; 
- про порядок архiвування документiв, тощо. 
3.2. Перелiк посадових осiб, яким доручено отримувати i видавати матерiальнi цiнностi 
встановлюється виключно Наказом директора. 
4. Первинний облiк 
4.1. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi 
фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи повиннi бути складенi 
пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її 
закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних 
документiв можуть складатися зведенi облiковi документи. 
4.2. Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових або 
машинних носiях i повиннi мати такi обов'язковi реквiзити: 



- назву документа (форми); 
- дату i мiсце складання; 
- назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ; 
- змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї; 
- посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її 
оформлення; 
- особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у 
здiйсненнi господарської операцiї (в т.ч. факсимiльний пiдпис). 
4.3. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, 
систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного 
облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. 
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв та платежiв по кожнiй 
iноземнiй валютi окремо. 
4.4. Данi аналiтичних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного 
облiку на перше число кожного мiсяця. 
4.5. Застосовувати на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку. Застосовувати форми 
журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв, розробленi фахiвцями пiдприємства та 
адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку. Для повної та реальної картини здiйснюваних 
господарських операцiй та їх результатiв дозволити уповноваженiй особi своїм усним або 
письмовим розпорядженням затверджувати додаткову систему. 
4.6. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному 
перiодi, в якому вони були здiйсненi. 
4.7. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок вiдображати в 
Головнiй книзi пiдприємства (оборотному балансi), що є пiдставою для складання Балансу 
пiдприємства. З метою оптимiзацiї ведення облiкових регiстрiв дозволяється в електронному 
виглядi 
4.8. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювати iз застосуванням комп'ютерної 
програми 1С:Бухгалтерiя. 
4.9. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та 
непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку 
та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку. 
4.10. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв 
бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та 
пiдписали цi документи. 
5. Iнвентаризацiя 
5.1. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону про бухоблiк 
та iнших нормативних документiв, зокрема Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, 
нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та 
розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 р. N 69. 
5.2. Склад постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї встановлюється Наказом керiвника. 
5.3. Об'єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником чи 
власниками пiдприємства на пiдставi чинного законодавства. 
6. Оцiнка 
6.1. Залучати у разi необхiдностi для проведення оцiнки окремих об'єктiв активiв 
спецiалiзованi оцiночнi фiрми. 
7. Податковий облiк 
7.1. Вести податковий облiк та подавати податкову звiтнiсть згiдно iз вимогами Подакового 
кодексу Украiни та iншим законодавством України. 
8. Управлiнський облiк 
8.1. Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i 
контролю господарських операцiй розробляються фiнансовим директором та можуть 



змiнюватися в оперативному режимi у залежностi вiд потреб користувачiв цiєї звiтностi. 
9. Бухгалтерський облiк 
9.1. Вести бухгалтерський облiк на Пiдприємствi згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV (далi - Закон про 
бухоблiк), та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО). 
9.2. Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв 
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: 
- автономнiсть; 
- обачнiсть (обережнiсть); 
- повне висвiтлення (вiдображення); 
- послiдовнiсть; 
- безперервнiсть; 
- нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат; 
- превалювання (перевага) сутностi над формою; 
- iсторична (фактична) собiвартiсть; 
- єдиний грошовий вимiрник; 
- перiодичнiсть. 
9.3. Облiкову полiтику застосовувати таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю 
узгоджувались з вимогами Закону про бухоблiк та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати 
перед усiм тi пiдходи та методи для ведення бухоблiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, 
якi передбаченi П(С)БО i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. 
9.4.3гiдно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм Звiту 
про рух грошових коштiв) проводити згiдно принципу нарахування так, щоб результати 
операцiй та iнших подiй вiдображались в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони 
мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримує чи сплачує кошти. 
9.5. Доходи в Звiтi про прибутки та збитки вiдображати в тому перiодi, коли вони були 
заробленi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечить визначення 
фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням доходiв звiтного перiоду з витратами, 
здiйсненими для отримання цих доходiв. 
9.6. При складаннi фiнансових звiтiв визначити величину суттєвостi статтi в розмiрi 1 тис. 
грн. 
9.7. Виправлення помилок у облiку та звiтностi вiдображається в перiодi їх виявлення. 
10. Основнi засоби 
10.1. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами: 
1. Основнi засоби 
1.1. Земельнi дiлянки. 
1.2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель. 
1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої. 
1 А. Машини та обладнання. 
1.5. Транспортнi засоби. 
1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). 
1.7. Тварини. 
1.8. Багаторiчнi насадження. 
1.9. Iншi основнi засоби. 
2. Iншi необоротнi матерiальнi активи 
2.1. Бiблiотечнi фонди. 
2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 
2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди. 
2.4. Природнi ресурси. 
2.5. Iнвентарна тара. 



2.6. Предмети прокату. 
2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи. 
3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
10.2. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою 
використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в 
оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально- культурних функцiй, 
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або 
операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 2500 гривень. 
10.3. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi 
цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, 
який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та 
вартiсть яких не перевищує 2500 гривень. 
10.4. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що 
пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його 
може бути достовiрно визначена. 
10.5. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною 
вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 
10.6. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється 
прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних 
засобiв в Податковому кодексi України, та обв'язково вiдображається в наказi про введення 
об'єкта в експлуатацiю. 
10.7. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї 
прийняти рiвною нулю. 
10.8. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних 
фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його 
вартостi. 
10.9. Пiдприємство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть 
цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi 
переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи 
основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. 
10.10. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi має 
проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не 
вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. 
10.11. Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) 
основних засобiв чи введення їх в експлуатацiю безпосередньо не зазначається мета 
використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що 
основний засiб призначається для виробничого використання. 
10.12. У протилежному разi, якщо основний засiб призначається для невиробничого 
використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, якими 
оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацiю таких невиробничих 
основних засобiв. 
11. Нематерiальнi активи 
11.1 Облiк нематерiальних активiв вести по кожному об'єкту нематерiальних активiв. 
11.2 Нематерiальнi активи класифiкувати за такими групами: 
1. Права користування майном 
2. Права на знаки для товарiв i послуг 
3. Права на об'єкти промислової власностi 
4. Авторськi та сумiжнi з ними права 
5. Iншi нематерiальнi активи 
11.3 Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображати в балансi, якщо iснує 
iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його 



вартiсть може бути достовiрно визначена. 
11.4 Нематерiальний актив, отриманий в результатi розробки, слiд вiдображати в балансi за 
умов, якщо пiдприємство має: 
- намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, у 
якому вiн придатний для реалiзацiї або використання; 
- можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання 
нематерiального активу; 
- iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних з розробкою 
нематерiального активу. 
11.5 Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним критерiям визнання, то витрати, 
пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, 
протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним 
активом. 
11.6 Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного 
перiоду, в якому вони були здiйсненi: 
- витрати на дослiдження; 
- витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; 
- витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку; 
- витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення пiдприємства або його частини; 
- витрати на пiдвищення дiлової репутацiї пiдприємства, вартiсть видань i витрати на 
створення торгових марок (товарних знакiв). 
11.7 Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за 
первiсною вартiстю. 
11.8 Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх 
корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при 
зарахуваннi на баланс), але не бiльше 20 рокiв. Строк корисного використання встановлюється 
окремо для кожного нематерiального активу. 
11.9 При визначеннi строку корисного використання об'єкта нематерiальних активiв слiд 
ураховувати: 
- строки корисного використання подiбних активiв; 
- моральний знос, що передбачається; 
- правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори. 
11.10 Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного 
методу. 
11.11 Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому 
нематерiальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизацiї 
пiдприємства вiдображають збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї 
нематерiальних активiв. 
11.12 Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем 
вибуття нематерiального активу. 
11.13 Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї 
переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку 
корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод. 
11.13 Амортизацiя нематерiального активу нараховується, виходячи з нового методу 
нарахування амортизацiї i строку використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем 
змiн. 
12. Запаси 
12.1 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування. 
12.2 Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в 
майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути 
достовiрно визначена. 



12.3 Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати по собiвартостi запасiв згiдно з 
П(С)БО 9. 
12.4 Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, визначати згiдно 
з П(С)БО 16. 
12.5 Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. 
12.6 При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювати 
по методу ФIФО. 
12.7 Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати 
нелiквiдними i списувати в бухоблiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в 
балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07. 
12.8 Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, 
виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при 
передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких 
предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально- вiдповiдальними особами 
протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з 
балансу). 
12.9 Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
12.10 Сума транспортно-заготiвельних витрат включається до первiсної вартостi конкретних 
найменувань, груп, видiв запасiв при їх оприбуткуваннi.. 
13. Дебiторська заборгованiсть 
13.1. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi 
дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнавати по чистiй вартостi, що 
дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 
13.2. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує ймовiрнiсть її не погашення 
створюється резерв сумнiвного боргу iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної 
заборгованостi. У разi визнання її безнадiйною, дебiторська заборгованiсть списується з балансу 
з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. 
13.3.Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом 
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної 
дебiторської заборгованостi. 
13.4. Довгострокова дебiторська заборгованiсть, на яку нараховуються проценти, 
вiдображається в балансi за їхньою договiрною вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi 
залежить вiд виду заборгованостi та умов її погашення. 
14. Зобов'язання 
14.1. Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнавати лише тодi, 
коли актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив. 
14.2. 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 визнано таким, що не пiдлягає погашенню, то його 
сума включається до складу доходу звiтного перiоду. 
14.3. Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та 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. 
- Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення 
зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з 
фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковим, якщо: 
- позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення 
зобов'язання внаслiдок порушення; 



- не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти 
мiсяцiв з дати балансу. 
14.4. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за 
їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду 
зобов'язання. 
14.5. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 
14.6. Створювати забезпечення (резерви) на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв, на 
додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на реструктуризацiю, 
на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами. 
15. Iншi активи та зобов'язання 
15.1. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдносити суми за пiдписку перiодичних видань, вартiсть 
торгових патентiв, вартiсть строкових лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, а також всi iншi 
витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду. 
15.2. До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включати суми доходiв, нарахованих на протязi 
поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах та 
можуть бути достовiрно визначенi. 
15.3. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати 
шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у 
звiтному перiодi пiдписання акту про наданi послуги (виконанi роботи). 
15.4. Товари, переданi на комiсiю, не вважати реалiзованими при передачi комiсiонеру, тому цi 
операцiї не вважати доходами. 
15.5. Класифiкацiю затрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16. Витрати не пов'язанi 
з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є 
витратами звiтного перiоду. Класифiкацiю адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснювати 
згiдно з П(С)БО 16. 
15.6. По кожному контрагенту вести облiк у розрiзi договорiв (рахункiв). 
15.7. Оцiнку активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами Пiдприємство 
проводить по методу балансової вартостi. 
15.8. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 
зобов'язання не вiдображувати. Тимчасовi рiзницi з податку на прибуток вiдображувати тiльки в 
рiчнiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до вимог нормативно- правових актiв. 
15.9. Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображувати у тому перiодi, 
за який складається фiнансова звiтнiсть. 
15.10. Подавати фiнансову звiтнiсть за формами i в термiни, передбаченi П(С)БО та постановою 
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 419. 
15.11. Використовувати на Пiдприємствi форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, 
передбачених вiдповiдними положеннями. 
15.12. Використовувати на Пiдприємствi передбаченi дiючими законодавчими актами граничнi 
норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, термiни 
подачi звiту про використання коштiв, тощо, вiдповiдно до Положення про вiдрядження. 
15.13. Встановити тривалiсть операцiйного циклу - до пiдписання актiв виконаних робiт, але не 
бiльше одного календарного року. 
16. Заключнi положення 
16.1. Загальний контроль за виконанням вимог Положення залишаю за собою. 
16.2. Безпосереднiй контроль за виконанням вимог Положення покладається на директора або 
уповноважену особу Пiдприємства. 
16.3. У випадку змiни норм чинного законодавства щодо питань, якi передбаченi Положенням, 
перевагу мають норми законодавства. У такому разi у Положення повиннi бути внесенi 
вiдповiднi змiни. 
 
 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основна дiяльнiсть емiтента зосереджена на органiзацiї, замовленнi будiвництва житлових та 
офiсних будiвель з подальшою їх реалiзацiєю фiзичним та юридичним особам. 
Для просування на ринку продукцiї застосовується реклама у засобах масової iнформацiї та на 
зовнiшнiх носiях. 
Полiтичнi ризики, пов'язанi з нестабiльнiстю господарського, податкового, банкiвського, 
земельного та iншого законодавств в Українi. Фiнансовi ризики пов'язанi iз забезпеченням 
доходiв, що залежать вiд здачi комплексiв в експлуатацiю. Заходи пов'язанi iз формуванням 
зовнiшнього дiлового середовища (партнери, холдинги, спiльнi пiдприємства), розробкою 
системи заходiв щодо зниження потреби в обiгових коштах за рахунок ритмiчностi роботи, 
зменшення запасiв, роботи з клiєнтами, невiдкладне i постiйне проведення дослiджень вимог 
споживачiв (фiзичних та юридичних осiб), розробкою i використанням продуманої системи 
контролю якостi послуг на всiх етапах їх створення та продажу, використанням пiдходу 
диверсифiкованостi джерел доходу. 
Галузь залежить лише вiд iнiцiативи приватних власникiв пiдприємств та рiшень 
транснацiональних компанiй свiтових лiдерiв. В галузi вiдсутнi державнi пiдприємства крiм 
науково-дослiдних iнститутiв.  
В Українi поглиблюється стагфляцiя - поєднання стагнацiї та iнфляцiї, що є найгiршим 
сценарiєм розвитку економiчних процесiв. Внаслiдок цього збiльшились цiни на будiвельнi 
матерiали, як вiтчизнянi так i iмпортованi, що суттєво впливає на розвиток будiвельної галузi. В 
даних умовах конкуренцiя полягає в можливостi будь-яким способом продовжувати 
будiвництво розпочатих об'єктiв та пошук надiйних iнвесторiв-покупцiв. 
 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Значних iнвестицiй та придбання не планується. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 



причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби Товариства становили його власнi необоротнi матерiальнi активи, котрi визнанi 
у вiдповiдностi до Стандарту №7 "Основнi засоби" на пiдставi вiрогiдностi одержання у 
майбутньому економiчної вигоди. 
Емiтент планує в 2020 закiнчити виконання будiвельних робiт на об'єктi у розмiрi 95%.  
Емiтент є замовником будiвництва об'єкта <Будiвництво офiсно-житлового центру на вул. 
Мечникова, 11-А у Печерському районi м. Києва>. 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Дiяльнiсть емiтента залежить вiд стабiльної економiчної ситуацiї в країнi , купiвельної 
спроможностi покупцiв, можливостi кредитування банкiвськими установами. 
Полiтичнi ризики, пов'язанi з нестабiльнiстю господарського, податкового, банкiвського, 
земельного та iншого законодавства в Українi. 
Юридичнi ризики, пов'язанi з недосконалiстю законодавства, нечiтко оформленими 
документами, неяснiстю судових заходiв у випадку розбiжностей мiж засновниками. 
Технiчнi ризики, пов'язанi iз можливо невчасним будiвництвом, затримка у введеннi в 
експлуатацiю технiчних систем. 
Макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. 
Погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi, валютнi ризики, пов'язанi iз курсовими 
коливаннями. 
Недосконалiсть законодавства в сферi планування територiй i забудов мiста, житлової полiтики, 
розробки енерго- та екологоефективних архiтектурно-будiвельних систем, тощо. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних та залучених коштiв через 
розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
В звiтному перiодi всi зобов'язання виконувалися вiдповiдно до умов визначених договорами. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента полягає у покращеннi фiнансового стану Товариства, 
залучення до участi в будiвництвi юридичних осiб - партнерiв, з метою спiльної участi у 
будiвництвi. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Науковi дослiдження та розробки емiтентом не проводилися. У зв'язку iз змiною напрямку 
дiяльностi емiтент проводив монiторинг новiтнiх технологiй в галузi будiвництва та архiтектури, 
з метою залучення розробок та устаткування, якi суттєво знизять собiвартiсть будiвництва, 
полiпшать експлуатацiйнi якостi, споживчу та екологiчну безпеку житла. 



 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi товариства вiдсутня. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
учасникiв 

Вищий орган Товариства 
 
 

Учасники 

Одноосiбний 
виконавчий орган 

Директор Директор - Фещенко Сергiй 
Володимирович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Рік 

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Директор 

Фещенко Сергiй 
Володимирович 

1973 Вища, економiчна 28 

ТОВ <Е.К.Сервiс>, 34486072, 
ТОВ <Е.К.Сервiс>, 34486072, 

на посадi заступника 
Директора з 03.07.2014р. 

11.05.2018, 
До прийняття 
рiшення про 
звiльнення 

Опис: 
--- 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КОНТИНIУМ" 

30659138 
43010, Україна, Волинська обл., 

м. Луцьк, КРЕМЕНЕЦЬКА, 
будинок 38 

24,99 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КОНТI-БУД УЖГОРОД" 

33125029 
43010, Україна, Волинська обл., 

м. Луцьк, ДУБНIВСЬКА, будинок 
23 

24,99 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СПЕЦПРОЕКТ-
ПЕРСПЕКТИВА" 

33731830 
43010, Україна, Волинська обл., 

м. Луцьк, ДУБНIВСЬКА, будинок 
23 

23,99 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СПЕЦПРОЕКТ-КАПIТАЛ" 

34396541 
43010, Україна, Волинська обл., 

м. Луцьк, ДУБНIВСЬКА, будинок 
23 

15,03 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
"ГРОШI ТА КАПIТАЛ" ЯКА 

ДIЄ ЯК КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

В IНТЕРЕСАХ ТА ЗА 
РАХУНОК ПАЙОВОГО 

ЗАКРИТОГО 
НЕДИВЕРСIФIКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО 
IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ 

"КОНТИНIУМ РIЕЛ 
ЕСТЕЙТ" 

37954084 
03150, Україна, м. Киїк, ВЕЛИКА 
ВАСИЛЬКIВСЬКА, БУДИНОК 

143/2 
11 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

  
Усього 100 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 
2. Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Наймену
вання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнаро
дний 

ідентифік
аційний 
номер 

Облігаці
ї 

(відсотк
ові, 

цільові, 
дисконт

ні) 

Номіналь
на 

вартість 
(грн.) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існуванн

я та 
форма 

випуску 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн) 

Процент
на ставка 

за 
облігація

ми (у 
відсотках

) 

Строк 
виплати 
проценті

в 

Сума 
виплач
еного 

процен
тного 
доходу 

у 
звітном

у 
періоді 
(грн) 

Дата 
погаш
ення 

обліга
цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 
09.06.2016 66/2/2016 Нацiональ

на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
4534 

цільові 171,57 968 963 Бездокум
ентарні 
іменні 

166 244 9
81,91 

0 - 0 01.06.2
020 

Опис 
При погашеннi, одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя Серiй А, дає право на отримання у власнiсть 0,01 кв.м загальної площi примiщення 
громадського призначення в Офiсно-житловому центрi на вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районi м. Києва> (житлового будинку № 1)  

09.06.2016 67/2/2016 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
4542 

цільові 171,57 343 878 Бездокум
ентарні 
іменні 

58 999 14
8,46 

0 - 0 01.06.2
020 

Опис 
При погашеннi, одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя Серiй В, дає право на отримання у власнiсть 0,01 кв.м загальної площi примiщення 
громадського призначення в Офiсно-житловому центрi на вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районi м. Києва> (житлового будинку № 2)  

09.06.2016 68/2/2016 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
4559 

цільові 171,57 343 878 Бездокум
ентарні 
іменні 

58 999 14
8,46 

0 - 0 01.06.2
020 

Опис 
При погашеннi, одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя Серiй С, дає право на отримання у власнiсть 0,01 кв.м загальної площi примiщення 
громадського призначення в Офiсно-житловому центрi на вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районi м. Києва> (житлового будинку № 3)  

 



5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 
реєстраці
ї випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці

ю 
випуску 

Міжнаро
дний 

ідентифік
аційний 
номер 

Обсяг 
випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 
(порука/ страхування/ 

гарантія) 

Найменування 
поручителя/ страховика/ 

гаранта 

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи 

Сума забезпе-
чення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
09.06.201

6 
68/2/2016 UA400019

4559 
58999148,

46 
страхування ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"БIФЕСТ" 

37859390 58999148,46 

Опис Емiтентом укладено договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв пiдприємства: № 0704/17-ФР/8 вiд 14.01.2017 р. 
09.06.201

6 
67/2/2016 UA400019

4542 
58999148,

46 
страхування ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"БIФЕСТ" 

37859390 58999148,46 

Опис Емiтентом укладено договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв пiдприємства: № 0704/17-ФР/8 вiд 14.01.2017 р. 
09.06.201

6 
66/2/2016 UA400019

4534 
16624498

1,91 
страхування ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"БIФЕСТ" 

37859390 166244981,91 

Опис Емiтентом укладено договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв пiдприємства: № 0704/17-ФР/8 вiд 14.01.2017 р. 
 



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) 
Готовнiсть офiсно-житлового центру по вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районi м. Києва>, 
станом на 31 грудня 2019 року: 
-Зведення будинку 75%  
 
 

XIII. 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, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 5 123,1 4 539,4 0 0 5 123,1 4 539,4 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 155,9 86,3 0 0 155,9 86,3 
  транспортні засоби 1 761,4 1 324,2 0 0 1 761,4 1 324,2 
  земельні ділянки 2 908 2 908 0 0 2 908 2 908 
  інші 297,8 220,9 0 0 297,8 220,9 
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 5 123,1 4 539,4 0 0 5 123,1 4 539,4 

Опис 

машини обладнання 86,3тис.грн,земельнi дiлянки 2908тис.грн. iншi 
220,9тис.грн 
Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): 
-земельнi дiлянки - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 
характеристик; 
- машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до 
технiчних характеристик; 
- iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 
характеристик. 
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019р. склала 
6072,1 тис. грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв: станом на 31.12.2019р. склала 1532,7 
тис. грн. 
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не 
було. 
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: 
обмеження вiдсутнi. 
 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 



Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

101 773,8 10 371,4 

Статутний капітал (тис.грн) 120 035 120 035 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

120 035 120 035 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 
фiнансової звiтностi). 

Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента менша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 
155 Цивiльного кодексу України порушенi 

 

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 447 X X 
у тому числі:  
Кредит за автомобiль 04.12.2017 447 16,5 03.12.2020 
Зобов’язання за цінними паперами X 122 365,7 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 122 365,7 X X 

Зобов'язання за облiгацiями 10.02.2017 22 670,7 0 01.06.2020 
Зобов'язання за облiгацiями 10.02.2017 6 666,7 0 01.06.2020 
Зобов'язання за облiгацiями 08.06.2017 93 028,3 0 01.06.2020 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 130,1 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 201 982,5 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 041 767,4 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 366 692,7 X X 
Опис - 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, 



7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 
Міжміський код та телефон 0443630401 
Факс 0443630401 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 
Опис -- 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БIФЕСТ" 
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 37859390 
Місцезнаходження 04073, Україна, Оболонський р-н р-н, 

м.Київ, ЛИВАРСЬКА, БУДИНОК 7 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №594351 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.02.2012 
Міжміський код та телефон (044) 2200755 
Факс (044) 2200755 
Вид діяльності Страхова 
Опис -- 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Iмона-аудит" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 23500277 
Місцезнаходження 01030, Україна, м.Київ, вул. Пирогова, 

2/37 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0791 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (044) 565-77-22, (044) 574-51-75 
Факс (044) 565-77-22, (044) 574-51-75 
Вид діяльності Аудиторська 
Опис -- 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю <ВIНГ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ> 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 



Ідентифікаційний код юридичної особи 38449605 
Місцезнаходження 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Василькiвська,143/2 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

 АЕ № 525836 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державною архiтектурно - будiвельною 
iнспекцiєю України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2015 
Міжміський код та телефон 044 221 08 69 
Факс 044 221 08 69 
Вид діяльності Будiвельна 
Опис Договiр № 21-01/13 генерального 

пiдряду вiд 21.01.2013 р. на 
будiвництво офiсно-житлового центру 
на вул. Мечникова, 11-А у Печерському 
районi м. Києва. 

 
 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 
Дата (рік, місяць, 
число) 

2020.01.01 

Підприємство 

: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ 
"СЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 34486072 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 
діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 
будівель 

за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників, осіб: 17 
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 
Адреса, телефон: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ГНП №7, (044) 221-08-69 
 

1. Баланс 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1-м 
Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 54 54 
Основні засоби 1010 5623,7 4900,8 
    первісна вартість 1011 6827,7 6973,1 
    знос 1012 (1204) (2072,3) 
Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 
Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 5677,7 4954,8 
II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 470944 612368,3 
    у тому числі готова продукція 1103 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2702,3 212,8 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 73951,9 76452,2 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 448113,7 437156,6 
Поточні фінансові інвестиції 1160 62950,7 275805,7 
Гроші та їх еквіваленти 1165 341,4 17406,4 
Витрати майбутніх періодів 1170 2,4 2,7 
Інші оборотні активи 1190 26684,3 44107 
Усього за розділом II 1195 1085690,7 1463511,7 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 1091368,4 1468466,5 
 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 120035 120035 
Додатковий капітал 1410 7,8 7,8 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -15108,5 -18269 
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 
Усього за розділом I 1495 104934,3 101773,8 
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 
та забезпечення 

1595 668178,1 284554,1 

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600 0 447 
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 
зобов'язаннями 

1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1628,8 797,8 
    розрахунками з бюджетом 1620 129,3 130,1 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0,1 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 23,5 3,6 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 316474,3 1080760,1 
Усього за розділом III 1695 318256 1082138,6 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Баланс 1900 1091368,4 1468466,5 
Примітки: - 
 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2019 р. 

Форма №2-м 
Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 1042,2 5675,1 

Інші операційні доходи 2120 2208,9 110,8 
Інші доходи 2240 0 0 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3251,1 5785,9 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (4453,2) 
Інші операційні витрати 2180 (6411,6) (4843,8) 
Інші витрати 2270 (0) (0) 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (6411,6) (9297) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -3160,5 -3511,1 
Податок на прибуток 2300 (0) (0) 
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -3160,5 -3511,1 

Примітки: - 
 
Керівник    Фещенко С.В. 
 
Головний бухгалтер  
 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Iмона - 

Аудит" 
2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 
1 - аудитори 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

23500277 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

0791 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 354/3, дата: 25.01.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) -- 



10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 02-1/03, дата: 02.03.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02.03.2020, дата 

закінчення: 24.04.2020 
12 Дата аудиторського звіту 22.04.2020 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
24 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
 
 
  
 
IМОНА 
 
аудит ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IМОНА-АУДИТ" 
 
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 
 
Телефон (044) 565-77-22 Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 23500277 
 
Банкiвськi реквiзити:  
 
IBAN UA 75 380805 0000000026007435483 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 
 
 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
 
"ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС  
 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
 
 
 
Користувачам фiнансової звiтностi  
 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ 
"СЕРВIС" 
 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
 
Роздiл "Звiт щодо фiнансової звiтностi" 
 
 
Думка iз застереження 
 
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 



ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС", iдентифiкацiйний 
номер юридичної особи: 34486072, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, буд.35, г.н.п.№7 (надалi -Товариство), що складається з Балансу (форма № 1-м) 
станом на 31 грудня 2019 року, та Звiту про фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2019 рiк. 
 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаних в роздiлi "Основа для 
думки iз застереженням" нашого звiту, перевiрена фiнансова звiтнiсть, що додається, складена 
вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансова звiтнiсть 
суб'єкта малого пiдприємництва", який затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 
вiд 25.02.2000 р. № 39 (iз змiнами та доповненнями), та вiдображає достовiрно в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi 
результати за 2019 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку України та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi". 
 
Основа для думки iз застереженням 
 
За результатами аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк Аудитор 
зауважив наступне: 
 
" В складi активi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї, що згiдно 
вимог Наказу про облiкову полiтику та вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" мають 
облiковуватись за справедливою вартiстю або ж якщо справедливу вартiсть їх достовiрно 
визначити  неможливо, вони вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням 
зменшення корисностi iнвестицiї, однак переоцiнка зазначених iнвестицiй станом на 
31.12.2019 року проведена не було. Балансова вартiсть таких iнвестицiй станом на 31.12.2019 
року складає 275 805,7 тис. грн., що становить 5,09% валюти балансу. До того ж аудитори 
зазначають, шо в складi поточних фiнансових iнвестицiй в тому числi облiковуються акцiї 
ПрАТ "ВСЕСВIТ" ISIN 4000072821 в кiлькостi 3 000 000 штук загальною балансовою 
вартiстю 2 950,7 тис. грн., обiг яких зупинено згiдно рiшення НКЦПФР, що є свiдченням 
зменшення корисностi зазначеного фiнансового активу. На думку аудиторiв вплив можливих 
коригувань може бути суттєвим (вартiсне визначення такого впливу на практицi є не 
можливим буз залучення Товариством фахового оцiнювача)  проте не всеохоплюючим для 
фiнансової звiтностi Товариства; 
 
" Станом на 31.12.2019 року на балансi Пiдприємства облiковуються основнi засоби 
залишковою вартiстю 4 900,8 тис. грн, що становить 0,40% валюти балансу. Результати 
проведеної iнвентаризацiї спiвпадають з даними, вiдображеними у фiнансовiй звiтностi 
Товариства за 2019 рiк. Оскiльки, аудиторська перевiрка проводилась у 2020 роцi та мала 
обмеження в часi, аудитори не брали участi у проведеннi iнвентаризацiї, а тому констатуємо 
лише зазначенi керiвництвом данi, згiдно пiдсумкiв. Можливо, у присутностi аудитора пiд час 
iнвентаризацiї, вiдображення активiв Пiдприємства у фiнансовiй звiтностi мало б iнше 
значення, вплив змiн в оцiнках мiг бути значним проте не всеохоплюючим для фiнансової 
звiтностi Товариства.  
 
" Аудитори не мали змоги пiдтвердити вартiсть запасiв Товариства за допомогою iнших 
аудиторських процедур через характер запасiв Товариства, що вiдображенi на балансi 
Товариства за собiвартiстю на загальну суму 612 368,3 тис. грн., залишки по яких 
пiдтверджено даними складського та аналiтичного облiку та даними проведеної 
iнвентаризацiї.  
 



" Значну частину активi Товариства становить поточна дебiторська заборгованiсть, що 
станом на 31.12.2019 року облiковується в сумi 437 369,4 тис. грн., аудитори наголошують на 
необхiдностi проведення Товариством аналiзу дебiторської заборгованостi на предмет її 
знецiнення. На думку аудитора вплив можливих коригувань при проведеннi вiдповiдного 
аналiзу може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства. 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть" №2258-VIII вiд 21.12.2017 року i Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА) Мiжнародної 
федерацiї бухгалтерiв (видання 2016-2017 рокiв), що застосовуються в якостi нацiональних 
стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд № 361 вiд 08.06.2018 
року та у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 
3480-IV вiд 23.02.2006 р., Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в 
Українi" № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. (зi змiнами та доповненнями) iнших законодавчих 
актiв України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку. 
 
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 
компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що 
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки iз застереженням. 
 
 
Ключовi питання аудиту 
 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  
 
Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому висновку 
вiдсутнi. 
 
 
Iнша iнформацiя 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя є 
iнформацiєю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку за 2019 рiк, що подається Товариством згiдно статтi 40 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р., а також у Поясненнях управлiнського 
персоналу, у Положеннях Товариства. 
 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  
 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 
чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  



 
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, 
якi потрiбно було б включити до звiту.  
 
Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур 
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, 
за фiнансову звiтнiсть  
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до вимого П(с)БО, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування компанiї. 
 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
 
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2019 року проведено 
Аудитором, вiдповiдно до умов Договору №02-1/03 вiд 02.03.2020 року на виконання завдання 
з надання впевненостi (Аудит) у строк з 02.03.2020 до 24.04.2020. 
 
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
фiнансової звiтностi. 
 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
 
" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 



твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
 
" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
 
" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
 
" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
 
 
Роздiл "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв" 
 
 
Основнi вiдомостi про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС" наведенi в Таблицi 1. 
 
Таблиця 1 
 
№ п/п Показник Значення 
 
1 Повне найменування Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС" 
 
2 Код за ЄДРПОУ  34486072 
 
3 Мiсцезнаходження юридичної особи 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
будинок 35, Група нежилих примiщень №7 
 
4 Дата державної реєстрацiї  27.06.2006р 
 
5 Види дiяльностi за КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 
 
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 
 
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна; 
 



68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 
 
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; 
 
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування в цих сферах; 
 
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель. 
 
6 Лiцензiї (дозволи) на здiйснення дiяльностi Дозвiл на виконання будiвельних 
робiт №2136-Пч/Р вiд 17.08.2006р. виданий Управлiнням  державного архiтектурно-
будiвельного контролю м. Києва (зi змiнами та уточненнями: IУ 120132670355 вiд 
24.09.2013р., лист Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю  у м. Києвi вiд 
02.10.2013 р., IУ 120142450539 вiд 02.09.2014р.) 
 
7 Керiвник Фещенко Сергiй Володимирович 
 
8 Головний бухгалтер Посада вiдсутня 
 
9 Кiлькiсть працiвникiв 17 
 
Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi 
вiдповiдають Статуту та вiдображенi в Статутi достовiрно.  
 
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi 
положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення 
Товариства. 
 
Статутний капiтал 
 
Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 401 
"Статутний капiтал".  
 
У Товариства станом на 31 грудня 2019 року та на дату складання висновку зареєстрований та 
повнiстю сформований виключно грошовими коштами статутний капiтал становить 120 035 
000,00 (сто двадцять мiльйонiв тридцять п'ять тисяч) гривень 00 копiйок. 
 
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим 
документам 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФУДНЕТ", було створено 
вiдповiдно до рiшення Установчих Зборiв Засновникiв (Протокол №1 вiд 16 травня 2006 р.) та 
зареєстровано Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, 
реєстрацiйний номер 10741020000018050 вiд 27 червня 2006 року, загальний обсяг Статутного 
капiталу ТОВ "ФУДНЕТ" становив 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч ) гривень 00 коп.. 
Статутний капiтал Компанiї формувався виключно грошовими коштами i розподiлявся таким 
чином (iнформацiя наведена в Таблицi 2):  
 
 
 



 Таблиця 2 
 
№ п/п Засновники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi 
(%) 
 
  
1 
 
1 Товариство "КТЕСIАС ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД", засноване та зареєстроване в 
Республiцi Кiпр 29.12.2005 р, реєстрацiйний номер 170015 17 500,00 грн., що за курсом 
НБУ на 16.05.2006 р (5,05 грн/дол.) дорiвнює 3 465,35 доларiв США 50,0 
 
22 Товариство "МОРТЛОК ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД", засноване та зареєстроване в 
Республiцi Кiпр 22.12.2005 р, реєстрацiйний номер 169827 17 500,00 грн., що за курсом 
НБУ на 16.05.2006 р (5,05 грн/дол.) дорiвнює 3 465,35 доларiв США 50,0 
 
Всього: 35 000,00 100,00 
 
 
На виконання своїх зобов'язань по формуванню статутного капiталу Товариства, 
Засновниками були здiйсненi внески в доларах США на загальну суму 6 930,70 доларiв США, 
що на дату платежу за офiцiйним курсом НБУ 6,1717 грн./ дол. США, становило еквiвалент 42 
823,52 грн. В результатi чого виникла курсова рiзниця в розмiрi 7 823,52 грн., що 
облiковується товариством в складi додаткового капiталу. 
 
23.03.2007 року Зборами учасникiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2007 р) у зв'язку зi змiною 
мiсця знаходження Товариства була затверджена нова редакцiя Статуту. Державну реєстрацiю 
змiн проведено Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, 
реєстрацiйний номер 10741050003018050 вiд 31 серпня 2007 року. Розмiр статутного капiталу 
та склад учасникiв залишився без змiн. 
 
14.05.2008 року Загальними зборами учасникiв Товариства (Протокол №1/08 вiд 14.05.2008 р) 
у зв'язку зi змiною найменування Товариства з ТОВ "ФУДНЕТ" на ТОВ 
"ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС" була затверджена нова редакцiя Статуту. 
Державну реєстрацiю змiн проведено Шевченкiвською районною у м. Києвi державною 
адмiнiстрацiєю, реєстрацiйний номер 10741050010018050 вiд 20 травня 2008 року. Розмiр 
статутного капiталу та склад учасникiв залишився без змiн. 
 
11.12.2008 року на загальних зборах учасникiв Товариства (протокол №4/08 вiд 11 грудня 
2008 року) було прийнято рiшення про реєстрацiю змiн в складi учасникiв товариства, розмiр 
статутного капiталу залишився без змiн.. (iнформацiю про склад Учасникiв Товариства 
наведено в Таблицi 3 
 
 
Таблиця 3 
 
№ п/п Учасник Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%) 
 
    
 
 Назарчук Олена Миколаївна, iдентифiкацiйний код 2980823265 35 000,00 100 



 
Всього: 35 000,00 100,00 
 
 
16.06.2009 року на загальних зборах учасникiв Товариства (протокол №01/09 вiд 16 червня 
2009 року) було прийнято рiшення про реєстрацiю змiн в складi учасникiв товариства, розмiр 
статутного капiталу залишився без змiн (iнформацiю про склад Учасникiв Товариства 
наведено в Таблицi 4 
 
 
Таблиця 4 
 
№ п/п Учасник Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%) 
 
 
21 ТОВ "КОНТИНIУМ" , ЄДРПОУ 30659138 8 746,50 24,99 
 
22 ТОВ "АКЦЕПТ ПЛЮС", ЄДРПОУ 33170616 8 746,50 24,99 
 
33 ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ -ПЕРСПЕКТИВА", ЄДРПОУ 33731830 8 746,50 24,99 
 
44 ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ -КАПIТАЛ", ЄДРПОУ34396541 8 746,50 24,99 
 
55 ТОВ "МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ", ЄДРПОУ33919313 14,00 0,04 
 
Всього: 35 000,00 100,00 
 
 
11.06.2013 року на загальних зборах учасникiв Товариства (протокол №04/13 вiд 11 червня 
2013 року) було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства до 120 035 
000,00 грн. та реєстрацiю змiн в складi учасникiв товариства, i затверджено статут у новiй 
редакцiї. Державну реєстрацiю змiн проведено 20.06.2013 р. (iнформацiю про склад Учасникiв 
Товариства та розмiр їх внескiв до статутного капiталу  наведено в Таблицi 5) 
 
Таблиця 5 
 
№ п/п Учасник Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%) 
 
   
21 ТОВ "КОНТИНIУМ" , ЄДРПОУ 30659138 29 996 746,50 24,99 
 
22 ТОВ "КОНТI-БУД УЖГОРОД", ЄДРПОУ 33125029 29 996 746,50 24,99 
 
33 ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ -ПЕРСПЕКТИВА", ЄДРПОУ 33731830 29 996 746,50 24,99 
 
44 ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ -КАПIТАЛ", ЄДРПОУ34396541 29 996 746,50 24,99 
 
55 ТОВ "МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ", ЄДРПОУ33919313 48 014,00 0,04 
 
Всього: 120 035 000,00 100,00 
 



 
 
На виконання своїх зобов'язань по збiльшенню статутного капiталу Товариства, Учасниками 
були здiйсненi наступнi внески (iнформацiя наведена в Таблицi 6)  
 
Таблиця 6 
 
Засновник Товариства  
 
Сума (грн.)  
 
Реквiзити первинного документу 
 
ТОВ "КОНТИНIУМ" , ЄДРПОУ 30659138 29 988 000,00 Виписка з рахунку 
№2600.4.04318.01 в ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", МФО 380281 за 27.08.2013 року  
 
ТОВ "КОНТI-БУД УЖГОРОД", ЄДРПОУ 33125029 29 988 000,00 Виписка з рахунку 
№2600.4.04318.01 в ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", МФО 380281 за 27.08.2013 року  
 
ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ -ПЕРСПЕКТИВА", ЄДРПОУ 33731830 29 988 000,00 Виписка з 
рахунку №2600.4.04318.01 в ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", МФО 380281 за 
27.08.2013 року  
 
ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ -КАПIТАЛ", ЄДРПОУ34396541 29 988 000,00 Виписка з рахунку 
№2600.4.04318.01 в ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", МФО 380281 з 27.08.2013 року по 
03.06.2014 року 
 
ТОВ "МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ", ЄДРПОУ33919313 48 000,00 Виписка з рахунку 
№2600.4.04318.01 в ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", МФО 380281 за 14.10.2013 року 
 
Всього 120 000 000,00  
 
Станом на 31.12.2019 року склад учасникiв Товариства  наступний: 
 
Таблиця 7 
 
№ п/п Засновники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi 
(%) 
 
11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНТИНIУМ" Код 
ЄДРПОУ: 30659138 Адреса 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, 
будинок 38 29 996 746,50 24,99 
 
22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-КАПIТАЛ" 
 
Код ЄДРПОУ34396541 
 
Адреса: 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНIВСЬКА, будинок 23 18 041 
260,50 15,03 
 
33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-



ПЕРСПЕКТИВА" 
 
Код ЄДРПОУ: 33731830 
 
Адреса: 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНIВСЬКА, будинок 23 28 796 
396,50 23,99 
 
44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНТI-БУД УЖГОРОД" 
 
Код ЄДРПОУ: 33125029 
 
Адреса: 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНIВСЬКА, будинок 23  29 996 
746,50 24,99 
 
5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ГРОШI ТА КАПIТАЛ" Код ЄДРПОУ: 37954084, яке дiє в 
iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ "КОНТИНIУМ РIЕЛ ЕСТЕЙТ" 
 
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 
будинок 143/2 13 203 850,00 11,00% 
 
Всього: 120 035 000,00 100,00 
 
Отже статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС" станом на 31 грудня 2019 року складає 120 035 
000,00 (сто двадцять мiльйонiв тридцять п'ять тисяч) гривень 00 копiйок, повнiстю 
сформований виключно грошовими коштами, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства 
та встановленим нормативам. Станом на дату складання аудиторського висновку статутний 
капiтал Товариства складає 120 035 000,00 (сто двадцять мiльйонiв тридцять п'ять тисяч) грн. 
00 коп. та повнiстю сформований виключно грошовими коштами. 
 
Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
 
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року, та на дату складання 
аудиторського висновку  вiдсутнiй.  
 
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим 
документам. 
 
Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня. 
 
 
Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть 
протягом найближчих 12 мiсяцiв 
 
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 
570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою 
дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або 
припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення 
безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства вживає заходiв для 
покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.  



 
Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в 
здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. 
 
Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не 
знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.  
 
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на несприятливе 
зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, а також свiтової кризи у 
зв'язку зi спалахом захворювання COVID-19 через вiрус SARS-COV-2 що призвiв до введення 
карантину та рiзного типу обмежень пересування на територiї багатьох країн, включаючи 
найпотужнiшi економiки свiту. Це у свою чергу призвело до скорочення активностi у певних 
секторах економiки (особливо у сферi надання послуг), знизило попит на певнi товари та 
послуги та збiльшило ризики сповiльнення економiчного зростання та рецесiї у ключових 
економiках свiту зi всiма негативними наслiдками.  
 
Щодо вiдповiдностi (невiдповiдностi) прийнятої управлiнським персоналом Товариства 
облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та 
П(С)БО. 
 
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 року є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, 
iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 
 
Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства 
здiйснюються згiдно Наказу "Про облiкову полiтику Товариства". 
 
На нашу думку, даний Наказ свiдчить, що облiкова полiтика вiдповiдає всiм вимогам П(С)БО 
та нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi.  
 
Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв 
та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї господарських операцiй, якi передбаченi 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 
16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями та П(С)БО.  
 
Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi 
Товариство використовує при веденi облiку  та складання звiтностi вiдповiдно до П(С)БО. 
Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та 
деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства.  
 
 
Розкриття iнформацiї у фiнансовiй  звiтностi. 
 
 
Капiтальнi iнвестицiї 
 
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансi у статтi 
"Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" облiковуються залишки в сумi 54,0 тис. грн.  
 



 
 
Основнi засоби 
 
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2019 року на балансi 
облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю 6 973,1 тис. грн. 
 
Знос основних засобiв станом на 31.12.2019 року складає 2 072,3 тис. грн. 
 
Данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв вiдповiдають даним реєстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на 
розгляд аудиторам; склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, 
достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i доповненнями). 
 
 
Облiк запасiв 
 
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2019 року на балансi 
облiковуються запаси в сумi 612 368,3 тис. грн., у тому числi незавершене виробництво в 
розмiрi 611 586,9 тис. грн. 
 
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського 
облiку 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року 
№ 246 (зi змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 9). 
 
Запаси Товариства класифiкованi i облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування 
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 
операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
30.11.1999 р. № 291 (далi - Iнструкцiя № 291). 
 
Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi iз П(С)БО 9.  
 
 
Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи 
 
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.2019 року на балансi 
Товариства не облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть. 
 
Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 
31.12.2019 року становить 212,8 тис. грн.. 
 
Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом, що вiдображена в 
бухгалтерському облiку Товариства станом на 31.12.2019 року складає 76 452,2  тис. грн. грн.  
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2019 року складає 437 
156,6  тис. грн., що вiдповiдає даним  реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.  
 



На думку аудитора, до висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв вплив 
коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство на кожну звiтну дату проводило 
аналiз дебiторської заборгованостi на предмет її знецiнення.  
 
На думку аудитора вплив таких змiни в оцiнках може бути не значним для фiнансової 
звiтностi Товариства. 
 
Станом на 31.12.2019 року на балансi Товариства облiковуються iншi оборотнi активи в сумi 
44 107,0 тис. грн.  
 
Фiнансовi iнвестицiї 
 
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року на 
балансi Товариства довгостроковi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. 
 
В складi активi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї, що згiдно вимог 
Наказу про облiкову полiтику та вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" мають 
облiковуватись за справедливою вартiстю або ж якщо справедливу вартiсть їх достовiрно 
визначити  неможливо, вони вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням 
зменшення корисностi iнвестицiї, однак переоцiнка зазначених iнвестицiй станом на 
31.12.2019 року проведена не було. Балансова вартiсть таких iнвестицiй станом на 31.12.2019 
року складає 275 805,7 тис. грн. 
 
 
Грошовi кошти 
 
Залишок грошових коштiв Товариства станом на 31.12.2019 року склав суму 17 406,4 тис. грн., 
що вiдповiдає банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi 
Товариства.  
 
Витрати майбутнiх перiодiв 
 
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що витрати майбутнiх перiодiв станом на 
31 грудня 2019 року на балансi Товариства облiковуються в сумi 2,7 тис. грн.  
 
 
Розкриття iнформацiї щодо зобов'язань 
 
 
Забезпечення витрат i платежiв, цiльове фiнансування 
 
Станом на 31 грудня 2019 року забезпечення виплат персоналу Товариства становить 64,2 тис. 
грн. 
 
Цiльове фiнансування станом на 31 грудня 2019 року вiдсутнє. 
 
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства 
 
 



 
Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому 
вiдповiдають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", 
затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 (зi змiнами i 
доповненнями). 
 
Довгостроковi позики станом на 31 грудня 2019 року на балансi Товариства не облiковуються. 
 
Короткостроковi кредити банкiв облiковуються на балансi Товариства в сумы 447,0 тис. грн. 
станом на 31 грудня 2019 року. 
 
Довгострокова кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями за 
облiгацiями випущеними складають 284 243,3 тис. грн. 
 
На загальних зборах Учасникiв товариства ( протокол № 07/16 вiд 07.04.2016 р.) було 
прийнято рiшення про публiчне розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї А, 
В,C виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктом нерухомостi житлового 
будiвництва, для фiнансування якого залучаються кошти фiзичних та юридичних осiб через 
розмiщення облiгацiй, таких, що вiльно обертаються. Зазначенi облiгацiї є забезпеченими 
Договором добровiльного страхування фiнансових ризикiв, загальна сума забезпечення 
складає 368 210 837.82 грн. (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв двiстi десять тисяч вiсiмсот 
тридцять сiм гривень 82 копiйки). Страховиком являється Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БIФЕСТ",код за ЄДРПОУ 37859390, на пiдставi 
Договору страхування фiнансового ризику №0704/17-ФР/8 вiд 14.01.2017 р., що укладений 
мiж ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БIФЕСТ" та ТОВ  "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ 
"СЕРВIС". 
 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано: 
 
" Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств, що засвiдчує 
випуск забезпечених цiльових iменних облiгацiй серiї А на загальну суму 250 212 540,90 
(двiстi п'ятдесят мiльйонiв двiстi дванадцять тисяч п'ятсот сорок гривень 90 копiйок в 
кiлькостi 1 458 370 штук, що внесенi до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв 
реєстрацiйний номер №66/2/2016-Т, дата реєстрацiї 09.06.2016 року;  
 
" Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств, що засвiдчує 
випуск забезпечених цiльових iменних облiгацiй серiї В на загальну суму 58 999 148,46 
(п'ятдесят вiсiм мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто сорок вiсiм гривень 46 
копiйок в кiлькостi 343 878  штук, що внесенi до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв 
реєстрацiйний номер №67/2/2016-Т, дата реєстрацiї 09.06.2016 року;  
 
" Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств, що засвiдчує 
випуск забезпечених цiльових iменних облiгацiй серiї С на загальну суму 58 999 148,46 
(п'ятдесят вiсiм мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто сорок вiсiм гривень 46 
копiйок в кiлькостi 343 878  штук, що внесенi до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв 
реєстрацiйний номер №68/2/2016-Т, дата реєстрацiї 09.06.2016 року. 
 
Станом на 31.12.2019 року були розмiщенi облiгацiї: 
 
" серiй A на суму 166 244 981,91 грн 
 



" серiй B на суму 58 999 148,46 грн 
 
" серiй C на суму 58 999 148,46 грн 
 
 
Станом на 31 грудня 2019 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються: 
 
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумi 130,1тис. грн.; 
 
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 0 тис. грн. 
 
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 3,6 тис. грн 
 
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 797,8 тис. грн.; 
 
- iншi поточнi зобов'язання в сумi 1 080 760,1 тис. грн., що вiдповiдає даним  первинних 
документiв та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 
 
 
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв 
 
Доходи 
 
 
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi 
наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, 
розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону №  
996"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року. 
 
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах - 
ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства 
за 2019 рiк в цiлому вiдповiдають первинним документам.  
 
 
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 
 
Бухгалтерський облiк доходiв (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарi, робiт, послуг) 
здiйснюється Товариством на вiдповiдних субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" в 
цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", 
затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (зi змiнами i 
доповненнями) (далi - П(С)БО 15).  
 
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд 
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства за 2019 рiк склала 1 042,2 тис. грн.. 
 
На думку аудиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15.  
 
Iншi операцiйнi доходи, iншi доходи 
 



Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв 
Товариства за 2019 рiк склала 2 208,9 тис. грн. 
 
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина iнших доходiв Товариства за 2019 
рiк склала 0 тис. грн. 
 
Бухгалтерський облiк iнших операцiйних доходiв та iнших доходiв  Товариства в усiх 
суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15.  
 
Витрати 
 
Облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 
вiд 31.12.99 р. № 318 (зi змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 16). 
 
Вiдображення витрат Товариства за 2019 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку 
витрат згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про застосування Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй 
пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями).  
 
Бухгалтерський облiк витрат Товариства за 2019 рiк здiйснюється на пiдставi наступних 
первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та 
розрахункових документiв.   
 
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-
ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдають 
первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 
 
Структуру витрат Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2019 рiк та даними 
облiкових регiстрiв та первинних документiв наведено в Таблицi 8. 
 
Структуру витрат Товариства за 2019 рiк 
 
                                                                                                                       Таблиця 8 
 
Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.) 
 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 
 
Iншi операцiйнi витрати 6 411,6 
 
Iншi витрати - 
 
 Витрати з податку на прибуток склали 0 тис. грн. 
 
Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 2019 
рiк, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став збиток у розмiрi 3 160,5 тис. грн. 
 
Витрати майбутнiх перiодiв за 2019 рiк склали 2,7 тис. грн. 
 



Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк в усiх суттєвих аспектах 
повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства та результат 
його дiяльностi. 
 
Власний капiтал 
 
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31.12.2019 року складає суму 101 
773,8 тис. грн. Вiн складається iз статутного капiталу в розмiрi 120 035,0 тис. грн., додаткового 
капiталу в сумi 7,8 тис. грн. та суми непокритого збитку в розмiрi 18 269,0 тис. грн. 
 
Резервного капiталу та неоплаченого капiталу станом на 31.12.2019 року Товариство не має. 
 
Розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом 
на 31 грудня 2019 року достовiрно. 
 
Щодо вартостi чистих активiв  
 
 Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 101 773,8 тис. 
грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.  
 
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2019 року менша вiд розмiру 
статутного капiталу Товариства, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
 
 
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий  стан. 
 
Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства по 
заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi. 
 
 
Iнформацiя про пов'язаних осiб  
 
Вiдповiдно до вимог МСА 550 "Пов'язанi особи" ми звертались до управлiнського персоналу 
iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру 
операцiй з ними. 
 
Згiдно П(с)БО, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприємства, що знаходяться пiд 
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприємства або фiзичнi особи, що прямо або 
опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, 
а також близькi члени родини такої фiзичної особи. 
 
В процесi перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, в iнформацiї щодо перелiку пов'язаних 
осiб  та операцiй з такими особами  невiдповiдностей  не встановлено.  
 
 
Iнформацiя про учасникiв Товариства та Керiвника 
 
Таблиця9 
 
№ п./п Повязанi особи Сума, грн. % в статутному капiталi  



 
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНТИНIУМ" Код 
ЄДРПОУ: 30659138 Адреса 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, 
будинок 38 29 996 746,50 24,99 
 
2 
 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-КАПIТАЛ" 
 
Код ЄДРПОУ34396541 
 
Адреса: 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНIВСЬКА, будинок 23 18 041 
260,50 15,03 
 
3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-
ПЕРСПЕКТИВА" 
 
Код ЄДРПОУ: 33731830 
 
Адреса: 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНIВСЬКА, будинок 23 28 796 
396,50 23,99 
 
4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНТI-БУД УЖГОРОД" 
 
Код ЄДРПОУ: 33125029 
 
Адреса: 43010, Волинська обл., мiсто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНIВСЬКА, будинок 23  29 996 
746,50 24,99 
 
5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ГРОШI ТА КАПIТАЛ" Код ЄДРПОУ: 37954084, яке дiє в 
iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ "КОНТИНIУМ РIЕЛ ЕСТЕЙТ" 
 
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 
будинок 143/2 13 203 850,00 11,00% 
 
6 Фещенко Сергiй Володимирович- керiвник   
 
 ВСЬОГО: 120 035 000,00 100 
 
 
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства  
 
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого 
викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами були 
виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час 
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 



Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi 
на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї 
ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi 
процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. 
Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру 
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову 
полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових 
результатiв. 
 
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова 
звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 
 
 
Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв 
Товариства за 2019 рiк, вважаємо за необхiдне зазначити про iншу особливу iнформацiю про 
Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV: 
 
Iнша особлива iнформацiя про Товариство в 2019 роцi не розкривалася 
 
 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 10. 
 
Таблиця 10 
 
№ п/п Показник Значення 
 
1 
 
1 Повне найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", 23500277 
 
2 
 
 
2 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого АПУ  
 
 
Свiдоцтво Аудиторської палати України про те, що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов 
зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до 
стандартiв аудиту, норм професiйної етики та законодавчих i нормативних вимог, що 
регулюють аудиторську дiяльнiсть 
 
 
Номер реєстру Суб'єкту аудиторської дiяльностi для здiйснення обов'язкового аудиту
 Свiдоцтво № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року 
№ 98, продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 року, № 315/3 до 
24.09.2020 року; 
 
 



 
Номер бланку №0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3  
 
 
Третiй 
 
 
3 
 
3 Прiзвище, iм'я, по батьковi генерального директора, серiя, номер, дата видачi 
Сертифiката аудитора, виданого АПУ Величко Ольга Володимирiвна 
 
сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 
109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 
23.04.2022 року 
 
4 Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, серiя, 
номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Величко Ольга Володимирiвна 
 
сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 
109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 
23.04.2022 року 
 
5 Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 
 
6 Адреса здiйснення дiяльностi 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 
 
7 Телефон/ факс 044 565-77-22,  565-99-99 
 
8 E-mail mail@imona-audit.ua 
 
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua 
 
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi: 
 
Згiдно з Договором № 02-1/03 вiд 02 березня 2020 року ТОВ "Аудиторська фiрма "Iмона - 
Аудит" (надалi - Аудитор), що дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi № 0791, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 
26.01.2001 року № 98, продовжено рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 
24.09.2020 року, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку 
№0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3), провела аудит рiчної фiнансової звiтностi 
у складi: 
 
" Балансу (Форма 1-м) станом на 31 грудня 2019 року,  
 
" Звiту про фiнансовi результати (Форма 2-м) за 2019 рiк,  
 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ 
"СЕРВIС" на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i 
встановленим нормативам. 
 



Дата початку проведення аудиту: 02.03.2020 р. 
 
Дата закiнчення проведення аудиту: 24.04.2020 р. 
 
Генеральний директор, аудитор                                                                                       Величко 
О.В. 
 
(сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 
109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 
23.04.2022 року) 
 
 
 
Дата складання Звiту незалежного аудитора:                  24 квiтня 2020 року  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


