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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ" 
2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00158652 

4. Місцезнаходження 

 01020, м.Київ, вул.Еспланадна, 20 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (044) 586-87-42 

6. Електронна поштова адреса  
 vtg@vtg.com.ua 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

№80 Бюлетень "Відомості Національної 

комісії з цінних паперів та фондового 

ринку"  27.04.2017 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.vtg.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2017 

 (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 Х 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

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

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

значних правочинів X 

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

правочинів  

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

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

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

окремо)  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

Вiдомостi щодо участi у створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не 

брало участi у створеннi юридичних осiб.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надаєтья, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня.  

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило 

рейтингової оцiнки.  

 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, в 

зв"язку з тим, що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.  

 

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди за результатами звiтного перiоду 

та за результатами перiоду, що передував звiтному  не нараховувались i не виплачувались.  

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй)  власних акцiй 

протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало 



ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй немає. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 

емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.  

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не 

приймались.  

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду не надаєтьтся, тому що особлива iнформацiя протягом звiтного 

перiоду не виникала. 

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало 

випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 

 

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що публiчнi акцiонернi 

товариства вказують текст аудиторського висновку (звiту).  

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, 

тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери 

з забезпеченням випуску. 

 

 



 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

 

 
1. Повне найменування 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ВНППТРАНСГАЗ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 №301606 

3. Дата проведення державної реєстрації 
 06.07.1995 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  
 22230,00 

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) 

 158 

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

 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

 71.11 – Діяльність у сфері архітектури 

 72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емітентами цінних паперів акцiонернi товариства не 

заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Столична філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 

2) МФО банку 

 380269 

3) Поточний рахунок 

 26009060212508 

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

рахунком у іноземній валюті: 

 Столична філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 

5) МФО банку: 

 380269 

6) Поточний рахунок: 26003056200616 

 

 

 

 

 

 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав Дата 

закінчення 

дії 

ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Проектування 

енерготехнологічних 

розділів та проектно- 

конструкторська 

діяльність 

№10/15-1/011 11.05.2010 Територіальне управління 

державної інспекції з 

енергозбереження по 

Київській області та м.Києву 

11.05.2017 

Опис: Термін дії виданої ліцензії буде продовжено 

Проектування, монтаж, 

технічне обслуговування 

засобів протипожежного 

захисту та систем 

опалення 

Серія АВ 

№548487 

29.09.2010 Державний департамент 

пожежної безпеки МНС 

України 

 

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений 

Право на виконання 

видів робіт, які 

впливають на безпеку 

об'єктів капітального 

будівництва 

ИИ-128-350 23.01.2012 Об'єднання організацій, що 

виконують проектні роботи в 

газовій і нафт.галузі "Інженер- 

Вишукувач" (РФ) 

 

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений 

Право на виконання 

робіт, які впливають на 

безпеку об'єктів 

капітального будівництва 

ИП-012-562 23.04.2012 Об'єднання організацій, що 

виконують роботи у газовій та 

нафт. галузях "Інженер- 

Проектувальник" (РФ) 

 

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений 



 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

 
Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

ПЗНВІФ "Гранд Прем'єр ТОВ 

"КУА "МТІР Ессет Менеджмент" 

33669793 Велика Васильківська, 23-Б, м.Київ, 01004, 

Україна 

0,000134 

Компанія "Глумаро Трейдинг 

ЛТД," 

00205921 Акапніті Білдінг, 5 поверх, офіс 5А 3027, 

Лімасол, Арх.Макаріу, III, 161, Кіпр 

76,594781 

ТОВ "Трансгазінвест" 32855720 Кудрявський узвіз, 1, Київ, Шевченківський, 

04050, Україна 

0,000044 

ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА 

«Сварог Ессет Менеджмент» 

33499232 Госпітальна, буд.12-д, Київ, 01901 7,801574 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Фізичні особи-акціонери 643 чол. д/н, д/н, д/н 15,603418 

Усього: 100,00000000000 

 
 

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

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Стоян Володимир Анатолійович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 
  д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ «НВО «Бінар». Головний інженер. 

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

 11.01.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 



 Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначаються законодавством, Статутом 

та/або Положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, 

уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою, Умови контрактiв з членами Правлiння 

затверджуються Наглядовою радою Товариства. 

До компетенцiї Правлiння належать зокрема наступнi повноваження та обов'язки: 

- Звiтувати Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй радi та забезпечувати виконання рiшень Зборiв 

Акцiонерiвi Наглядової ради Товариства; 

- Здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства; 

- Готувати попереднi висновки щодо рiзних напрямкiв дiяльностi Товариства та подавати їх на 

розгляд Наглядовiй радi; 

- Постiйно iнформувати Наглядову раду та Збори Акцiонерiв щодо суттєвих господарських 

операцiй та дiяльностi Товариства; 

- Здiйснювати розвиток, маркетинг i управлiння Товариством; 

- Виконувати загальнi розпорядження Наглядової ради та Зборiв Акцiонерiв; 

- Реалiзовувати концепцiї i стратегiї Товариства, а також спiльно iз Наглядовою радою - 

принципи корпоративного управлiння Товариством; 

- Розпоряджатися коштами Товариства, в тому числi для забезпечення поточної дiяльностi 

Товариства у вiдповiдностi з обмеженнями встановленими Статутом Товариства, внутрiшнiми 

документами Товариства, рiшеннями Зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

- Розглядатии результати аудиторських перевiрок та перевiрок Ревiзiйної комiсiї, здiйснювати 

заходи для усунення недолiкiв в дiяльностi Товариства; 

- Вимагати скликання та проведення Зборiв Акцiонерiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством України, Статутом Товариство та внутрiшнiми документами Товариства; 

- Здiйснювати контроль за дiяльнiстю приватних та дочiрнiх пiдприємств Товариства, його 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених та/або структурних пiдроздiлiв Товариства; 

Голова Правлiння Товариства: 

- Веде засiдання Правлiння i вiдповiдає ща органiзацiю ведення протоколiв засiдань Правлiння, 

органiзацiю ведення та збереження книги протоколiв Правлiння; 

- Вiдкриває банкiвськi рахунки, необхiднi для здiйснення своєї дiяльностi разом з iншими 

особами, якi маюь право першого та/або другого пiдпису документiв Товариства; 

- Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi вiдповiдно до рiшень Правлiння та/або 

Зборiв Акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi представляє iнтереси Товариства, вчиняє 

правочини вiд iменi Товариста тощо; 

- Видає письмовi та/або уснi накази та розпорядження в межах поточної дiяльностi Товариства 

та з трудових питань; 

- Здiйснює найм та звiльнення працiвникiв Товариства; 

- Приймає рiшення про накладення стягнень та стягнення збиткiв з працiвникiв Товариства; 

- Розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених 

Статутом Товариства, та вiдповiдно до чинного законодавства України; 

- Затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, правила внутрiшнього трудового 

розпорядку; 

- Виконує iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. 

Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Загальний стаж роботи - 25  рокiв. Посади, якi 

обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - директор. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. До обрання займав  посаду головний інженер ТОВ «НВО «Бінар». 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Рожнов Сергій Володимирович 



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

ЄДРПОУ юридичної особи 
  д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 Вища, Київський державний університет , факультет математика 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Вторсировина". Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 02.01.2003 необмежений 
9) Опис 
Обов'язки посадової особи визначені в посадовій інструкції, винагорода виплачується згідно щтатного 

розпису. Стаж роботи 18 років. Призначено 02.01.2003 до переобрання. Непогашенної судимості за 

корисливі та посадові злочини особа не має. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
 

1) Посада 

 Член Правління 

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

 Іванюк Василь Олексійович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
  д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 Вища, Київський політехнічний інститут, факультет машини і апарати хімічних виробництв 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ", головний інженер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 04.07.2016  3 роки 
9) Опис 
Обовязки особи визначені в посадовій інструкції. Отримує винагороду згідно щтатного розпису. Не 

займає посад в інших підприємствах. Непогашенної судимості за посадові та корисливі злочини немає. 

Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
 

1) Посада 

 Член Правління 

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

 Кушнєров Сергій Іванович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
  д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 



 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ", заступник директора департаменту НС 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 04.07.2016  3 роки 
9) Опис 
Обовязки особи визначені в посадовій інструкції . Отримує винагороду згідно штатного розпису. Змін в 

персональному складі немає. Стаж 10 років. Не займає посад в інших підприємствах. Непогашеної 

судимості за посадові та корисливі злочини немає. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних 
 

1) Посада 

 Член Правління 

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

 Мильніков Сергій Олексійович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
  д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова правління ПАТ «ІВП «Вніпітрансгаз» 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 04.07.2016  3 роки 
9) Опис 
Обовязки особи визначені в посадовій інструкції . Не отримує винагороду. Змін в персональному складі 

немає. Стаж 30 років. Не займає посад в інших підприємствах. Непогашеної судимості за посадові та 

корисливі злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Фельдман Альберт Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 
    д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1969 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.04.2015 3 роки 
9) Опис 

 Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 



Повноваження та обов'язки Голови Налядової ради:  

- скликає засiдання Наглядовоюї ради;  

- керує роботою Наглядовї ради та головує на засiданнях та забезпечує ведення протоколiв 

засiдань Наглядової ради; 

- вiдкриває Збори Акцiонерiв, органiзовує обрання Голови та секретаря Зборiв Акцiонерiв; 

- видає обов'язковi розпорядження Правлiнню та iншим працiвникам Товариства, в межах 

компетенцiї та вiдповiдно до рiшень Наглядової ради; 

- вiд iменi Товариства пiдписує вiдповiдно до рiшень Зборiв Акцiонерiв трудовi договори 

(контракти) або цивiльно-правовi угоди з посадовими особами Товариства (якщо Зборами 

Акцiонерiв не уповноважено на це iншу особу); 

- пiдписує протоколи засiдань та iншi документи Наглядової ради; 

- виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її 

повноважень; 

- вирiшує iншi питання делегованi Наглядовою радою. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтентом не виплачувалась. 

Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера. 

Посадова особа не є  представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним 

директором  

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних данних не 

надано. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – 

Голова наглядової ради ПАТ «Укргазпроект». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Адвена Ігор Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
    д\н, д\н, д\н 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник голови правління ПАТ "Укргазпроект". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 22.04.2015 3 роки 
9) Опис 
 Обов'язки особи визначені в статуті товариства та положенні про Наглядову раду. Особа не 

отримує винагороди в тому числі в натуральній формі. Обрано членом Наглядової ради Загальними 

зборами акціонерів 22.04.2015 р. терміном на 3 три роки. Стаж роботи 15 років. Займав посаду 

Заступника Голови правління ПАТ "Укргазпроект". Непогашенної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.     
 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Бичков Олександр Борисович 



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

ЄДРПОУ юридичної особи 
    д\н, д\н, д\н 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Радник Голови Наглядової ради ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.04.2015 3 роки 
9) Опис 
 Обов'язки особи визначені в статуті товариства та положенні про Наглядову раду. Особа не 

отримує винагороди в тому числі в натуральній формі. Обрано членом наглядової ради Загальними 

зборами акціонерів 22.04.2015 р. терміном на 3 три роки. Стаж роботи 6 років. Займав посаду Радника 

Голови Наглядової ради ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.     
 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Козленко Андрій Ігорович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
    д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "Укргазпроект" - спеціаліст тендерного департаменту 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.04.2015 3 роки 
9) Опис 
 Обов'язки посадової особи визначені в статуті товариства, та в положенні про ревізійну комісію. 

Особа не отримує винагороди в тому числі в натуральній формі. Обрано на посаду Загальними зборами 

акціонерів від 22.04.2015 р. та Рішенням Наглядової ради товариства. Призначено на 3 три роки. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 
 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Трофименко Володимир Васильович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
       д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 



 1967 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор Департаменту безпеки ПАТ "Укргазпроект". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.04.2015 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про ревізійну комісію. 

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано 

членом ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" 22.04.2015 р. 

терміном на 3 три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 

емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -25 років Попередні посади: директор Департаменту 

безпеки ПАТ "Укргазпроект". Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Кочмарук Михайло Вікторович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 
    д\н, д\н, д\н 
4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 юрисконсульт юридичної фірми "Брати Попко та Партнери". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.04.2015 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про ревізійну комісію. 

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано 

членом ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів 22.04.2015 р. терміном на 3 три роки. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Стаж керівної роботи (років) -7 рік. 

Займав посаду юрисконульт юридичної фірми "Брати Попко та Партнери"(м.Київ). Особа ненадала згоди 

на розкриття паспортних даних. 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Компанія "Глумаро Трейдінг 

ЛТД" 

00205921 Акапніті Білдінг, 5 

поверх, квартира/офіс 5А 

3027, Лімасол Арх. 

Макаріу III, 161,  

Кіпр 

1702702 76,5947818 89,9919 1702702 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

         

Усього 1702702 76,5947818 89,9919 1702702 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.04.2016 

Кворум зборів 99,94477 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

7. Розподіл прибутку і збитку Товариства. 

8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року, з дня проведення Загальних зборів акціонерів. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй 

не було  

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб - Дзівалтовський В.В., Маланчук 

Р.А., Вертелецька С.М. 

Лiчильна комiсiя в даному складi обирається на термiн до завершення цих 

загальних зборiв. 

2.Обрати Головою загальних зборiв Фельдмана А.О., секретарем – Яворовського 

Г.Л. 

3.Затвердити звiт Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську 

дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 

4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк 

5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 

6. Затвердити рiчнiй звiт Товариства за 2015 рiк. 

7. В зв’язку з відсутністю прибутку за 2015 рік дивіденди за простими акціями не 

нараховувати та не виплачувати 

8. На підставі п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо 

схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході 

його поточної господарської діяльності, кожен з яких по вартості (сумі) не 

повинен перевищувати 200 000 000 грн., а саме правочинів: 

-на виконання проектних та вишукувальних робіт, та інших робіт віднесених до 

основних видів економічної діяльності Товариства, правочинів щодо отримання в 

оренду (найм), суборенду майна, щодо отримання або надання позики (кредиту), 

фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських 

гарантій, договорів про спільну діяльність, та інших правочинів. 

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його 

обов’язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання від імені 

Товариства правочинів вказаних в цьому рішенні, з обов’язковим дотриманням 

порядку визначеного Статутом Товариства та «Положенням про порядок 

укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість», прийняти та затвердженого Загальними Зборами акціонерів 

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення №2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фірма 
«Імона-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 23500277 

Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 0791 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторської палати України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2015 

Міжміський код та телефон (044) 565-77-22 

Факс (044) 565-99-99 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторськi послуги емiтенту. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ    

Місцезнаходження вул.Щорса, 32-В, прим.112-113, м.Київ, 

Печерський, 01133 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 520534 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 496-03-86 

Факс (044) 220-00-39 



Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Виконання функцiй депозитарної 

установи. Обслуговує Товариство щодо 

вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах власникiв цiнних паперiв 

Товариства, вiдкритих в процесi 

дематерiалiзацiї випуску цiнних 

паперiв. 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.10.2010 506/10/1/10 Територіальне управління 

ДКЦПФР в м. Києві та 

Київській 

обл. 

ИА4000096408 Акція проста 

бездокументарн 

а іменна 

Бездокумента

рні 

іменні 

0,01 2223000 22230,00 100 

Опис 
На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами 

емітента не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" створено у 1944 році для проектування будівництва в Україні 

газопроводу Дашава-Київ. ПАТ "ПВП "ВН!ШТРАНСГАЗ" створено на базі державного інституту 

"ВНІІПІТРАНСГАЗ" згідно наказу Державного комітету України по нафті та газу наказ №232 від 

07.06.1994 року. ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" - незалежне багатопрофільне підприємство, на якому 

працюють кваліфіковані працівники, застосовуючи нові технології та сучасне програмне забезпечення. 

Підприємство більше ніж за 66 років розробило велику кількість нормативних документів і проектної 

документації на будівництво об'єктів газової промисловості. 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

У Товариствi затверджена органiзацiйна структура, яка дiє на даний момент:  

Апарат управління товариством; 

Відділ економіки і фінансів; 

Бухгалтерія; 

Служба управління персоналом; 

Бюро гіпів; 

Технологічний відділ; 

Відділ екології і промбезпеки; 

Архітектурно-будівельний відділ; 

Відділ генпланів та автодорог; 

Електротехнічний відділ; 

Сантехнічний відділ; 

Відділ автоматики; 

Відділ кошторисів та ПОБ; 

Відділ магістральних трубопроводів та ГРС; 

Відділ зв'язку; 

Відділ техніко-еконмічних досліджень; 

Технічний відділ; 

Відділ інформаційних технологій; 

Диспетчерсько-аналітична група; 

Юридична служба; 

Служба діловодства; 

Відділ комплектації і випуску проектів; 

Відділ виробничо-технічого забезпечення; 

Автогосподарство; 

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

 

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 штатних працiвникiв облiкового складу - 158 осiб (з урахуванням 

частково зайнятих).  



 

 

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 

Є членом СО «Інженер-Вишукувач» та СО «Інженер-Проектувальник». 
 

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 здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 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 не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облікова політика ведеться на підприємстві згідно наказу "Про облікову політику" 
 

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  

Підприємство здійснює проектування магістральних газопроводів, компресорних станцій, нафто і 

нафтопроводів з насосними станціями, підземні сховища газу, сховища нафти та нафтопродуктів, систем 

газопостачання населених пунктів, багатоналивних автозаравних станцій. Енергозберігаючі процеси, 

техніко-економічні вишукування, інженерні роботи, розробка засобів зв'язку, систем проектування 

об'єктів цивільного будівництва та інфраструктури. 

 

 

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  



Основні придбання за останні п'ять років: комп'ютерна техніка та програмне забезпечення для 

виробництва проектної документації на будівництво об'єктів газової промисловості. Відчудженно 

частину комп'ютерної техніки, автомобилі, меблі, квартиру. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація  

Правочинiв емiтента з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами 

виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не було. Емiтент не має 

дочiрнiх/залежних пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. 

 

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 
ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" має на балансі основні засоби, які забезпечують виконання 
виробничих завдань. Основні засоби містять у собі: будинки та споруди; машини та обладнання; 
транспортні засоби; інструменти та прилади. 
 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв. 

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

У звiтному перiодi Товариство не сплачувало штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення 

законодавства. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства ведеться за рахунок власних оборотних коштiв та 

фiнансової допомоги, що надається акцiонерами Товариства. Робочого капiталу для поточних 

потреб недостатньо. Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можливе за рахунок 

збільшення обсягів реалізації. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартість укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв (контрактiв) – 



14797тис. грн.. 

 

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) 

Дяльнiсть буде проводитись за напрямками попереднiх рокiв. 

Iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, немає. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок не ведеться. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

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

вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або судовi 

справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було. Дочiрнiх 

пiдприємств немає.  

 

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 емiтента, у тому числi iнформацiя про результати та аналiз 

господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi 

немає. 

 



 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 7176 6637 0 0 7176 6637 

  будівлі та споруди 7065 6569 0 0 7065 6569 

  машини та обладнання 16 21 0 0 16 21 

  транспортні засоби 36 0 0 0 36 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 59 47 0 0 59 47 

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 7176 6637 0 0 7176 6637 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): - будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно 

до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного 

використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi 

засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 

характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до 

технiчних характеристик. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 

визнана на рiвнi нульового значення.   

Перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної 

експлуатацiї активiв, наступнi:  

Споруди- 25 рокiв  

Iнвестицiйна нерухомiсть- 25 рокiв  

Машини та обладнання- 5 рокiв  

Транспортнi засоби- 5 рокiв  

Комп`ютери та офiсне приладдя- 4 роки  

Iнструменти, приладдя та iнвентар-  4 роки  

Незавершене будiвництво: не амортизується  

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод 

амортизацiї переглядається в кiнцi кожного фiнансового року та при 

необхiдностi коригуються.  

Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна 

вартiсть основних засобiв на 31.12.2016р. - 17686,00 тис.грн. Сума 

нарахованого зносу на 31.12.2016р.: 11049,00 тис. грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв: 62%. Ступiнь використання основних засобiв:100%. 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх придбанням. 

Основнi засоби перебувають у власностi товариства. Обмежень на 

використання основних засобiв небуло. 

 



 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-6117 -3718 

Статутний капітал (тис.грн) 22 22 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

22 22 

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 Станом на 31.12.2016 року Сума Чистих активiв Товариства має вiд'ємне значення i 

становить -6117 тис. грн., що вiдповiдно менше вiд суми статутного капiталу. Вимоги 

частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо безперервностi дiяльностi 

не дотриманi. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1197 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 63322 X X 

Усього зобов'язань X 64519 X X 

Опис До рядка таблицi "Iншi зобов"язання" вiднесено наступнi даннi 

в тис.грн.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари і 

послуги 4131; Поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з оплати працi - 4752. 

Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цiнними 

паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, 

фiнансовою допомогою на зворотнiй основi. 

 



 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 20.04.2016 200 000 58 402 342,45 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2016р. 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв: загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ". 

Характер правочинiв або послуг, що будуть предметом правочинiв: викоаняння проектних та вишукувальних робіт, та 

інших робіт віднесених до основноих видів економічної діяльності Товариства, правочинів щодо отримання в оренду 

(найм), суборенду майна, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, 

договрів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, та інших правочинів.  

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 200 000,00 

тис. грн. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 200 000,00 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 58 402,00 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 342,45% 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1893720. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 877 706. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 704 277. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 173 429. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "утримались" вiд прийняття рiшення: 0. 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв. 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншими способами голосування не вiдбувалось. 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

акцій 
0 

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

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

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



10 відсотками акцій 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Самооцiнка не проводилась. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

Самооцiнка не проводилась. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи 

комiтетiв не проводилась. 

Інше (запишіть) 
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи 

комiтетiв не проводилась. 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи 

комiтетiв не проводилась. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Члени наглядової ради не отримують винагороди 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 



Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть) 

Вiдсутнi будь-якi вимоги. 
X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом 

внутрiшнiх документiв товариства. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 
ні так ні ні 



органу 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн



йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

му 

товаристві 

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік X  

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитор не змiнювався. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились X  

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi не 

здiйснювали 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Ревiзiйна комiсiя  проводила перевiрку з власної iнiцiативи. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Iнший способiв iнвестицiй не планує. 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  



Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

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

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

(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

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

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

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

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

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

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

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

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

про відсутність таких заходів 

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

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

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

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 



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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

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

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

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

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

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

 

 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»  

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 

 

Користувачам фінансової звітності  

Публічного акціонерного товариства 

«Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»  

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

м. Київ                                                                                                                         11 квітня  2017 

року                                                  

 

Згідно з Договором № 109 від 01 березня 2017 року Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), яка внесена в Реєстр 

суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтво № 0791, видано рішенням Аудиторської 

палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України 

від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року; Свідоцтво про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 

реєстраційний номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); 

свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року, провела незалежну аудиторську перевірку первинних та 

установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів Публічного акціонерного 

товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»  (надалі - Товариство) 

у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіту про рух грошових коштів за 

2016 рік, Звіту про власний капітал за 2016 рік і Приміток до фінансової звітності за 2016 рік 

(надалі – фінансові звіти) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному 

законодавству і  встановленим нормативам. 

1. Основні відомості про Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-

виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»   наведені в Таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ 

п/п 
Показник Значення 

1 Повне найменування Товариства 
Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-

виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»    

2 
Організаційно-правова форма 

Товариства 
Публічне акціонерне товариство 

3 Код за ЄДРПОУ  00158652 

4 

Виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, дата 

проведення державної реєстрації 

Дата проведення державної реєстрації 06.07.1995 року; 

Дата на номер запису в ЄДР про включення до Єдиного 

державного реєстру 03.06.2005 року 1 070 120 0000 009305 

5 Місцезнаходження Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, будинок 20 



6 Види діяльності за КВЕД-2010 

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 

надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

71.11 - діяльність у сфері архітектури; 

71.20 – технічні випробування та дослідження; 

72.11 - дослідження й експериментальні розробки у сфері 

біотехнологій; 

72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері 

інших природних і технічних наук; 

72.20 - дослідження й експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук; 

74.20 – діяльність у сфері фотографії; 

74.90 – інша професійна, наукова та технічна діяльність, 

н.в.і.у. 

7 Керівник Стоян Володимир Анатолійович 

Слід зазначити, що Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 10.01.2017 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа 

Ухов Владислав Геннадійович), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,075348%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 

0,075348%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.  

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2017 р. Обрання 

посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Стоян Володимир Анатолійович 

обраний на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 три роки. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: з 2008 р. по 2016 р. Головний інженер ТОВ «Науково - 

впроваджувальне підприємство «Бінар». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 

особа не володіє акціями емітента.  

 

АТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»  створено відповідно до Закону України «Про приватизацію 

майна державних підприємств» та рішенням Загальних зборів засновників від 30.06.1995 р. 

Згідно рішенню загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2010 від 29.07.2010 р.) та 

згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI Відкрите 

акціонерне товариство  «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»  було реорганізоване в Публічне акціонерне 

товариство «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Затверджена нова редакція статуту. Зміни у  статут були 

Печерською районною держадміністрацією м. Києва 18.08.2010 року, номер запису 

10701050011009305. 

 

Згідно рішенню чергових загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 25.04.2012 р.) були 

внесені зміни до Статуту Товариства стосовно  приведення положень статуту до вимог діючого 

законодавства України, затверджена нова редакція Статуту Товариства. Зміни у  Статут були 

зареєстровані Печерською районною держадміністрацією м. Києва 18.06.2012 року, номер 

запису 10701050016009305 (остання редакція статуту). 

В 2016 році зміни до статутних документів не вносилися. 

 

Відокремлені  підрозділи 

Рішенням наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»  (Протокол № 16 від 25.10.2010 

р.) було прийняте рішення про створення філії Товариства  на  території Російської Федерації 

(м. Москва) та затверджено Положення про Філію.  



Філія зареєстрована Державною реєстраційною палатою при Міністерстві юстиції 

Російської федерації 07.12.2010 р. за № 22605. 

Філія не має відокремленого балансу, облік операцій по філії ведеться у складі обліку по 

Підприємству.  

Філія здійснювала діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування на території Російської Федерації. Фактично Філія не здійснювала 

діяльності в звітному періоді. 

 

Рішенням наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»  (Протокол № 36 від 30.10.2013 

р.) було прийняте рішення про створення філії Товариства  на  території Республіки Білорусь (м. 

Гомель) та затверджено Положення про Філію.  

Філія зареєстрована Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь 05.12.2013 р. 

за № 6838. 

Філія не має відокремленого балансу, облік операцій по філії ведеться у складі обліку 

Товариства. 

Філія була створена для здійснення діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 

надання послуг технічного консультування на території Республіки Білорусь. Фактично Філія не 

здійснювала діяльності в звітному періоді. 

 

Аудитори зазначають, що назва Товариства, його організаційно-правова форма 

господарювання  та види діяльності відповідають Статуту Товариства. 

 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні 

стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності, внутрішні положення Товариства. 

Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад першого повного пакету 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у 

Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». Враховуючи 

той факт, що фінансова звітність компаній, для яких є обов’язковим складання звітності за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності, використовують для цього форми звітності, 

визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена 

невідповідність структури і змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним 

стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів 

України, а також чинного законодавства. 

 

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України 

«Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 

14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями) та  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 

«Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація 

думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 

питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні 

показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 

«Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 550 

«Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», тощо. Ці 

стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання 

аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 



містить суттєвих викривлень. Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до 

вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції 

Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- XII 

від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 

року № 514-VI, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку та  Міжнародних стандартів аудиту, надання 

впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних 

стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а 

також планування і виконання аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, 

що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 

розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 

достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових 

оцінок, які відповідають обставинам.  

Відповідальність аудитора 

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та 

формування і сплати статутного капіталу Товариства на основі результатів аудиторської 

перевірки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження 

аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 

шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 

облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової 

звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.    

 Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та 

відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства та 

формування і сплати статутного капіталу. 

 Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації,  наданих Товариством в 

процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не 

були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність 

наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи 

Товариства, які надали таку інформацію. 

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, 

Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання 

звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у 

звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського 

висновку, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. 



Період проведення перевірки: з 01 березня 2017 року по 11 квітня 2017  року. 

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 

31.12.2016 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість 

підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом 

на 31.12.2016 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства 

фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. 

Інвентаризація в Товаристві відбувалася відповідно до Наказу № 179 від 25.10.2016 року 

«Про проведення повної річної інвентаризації». За результатами проведення інвентаризації 

надлишків та нестач не виявлено. 

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за  2016 рік складені в усіх суттєвих 

аспектах на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних 

документів.  

Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним 

стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів 

України, а також чинного законодавства. 

 

 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: 

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що 

могли б бути потрібними, якщо б Товариство проводило тестування дебіторської заборгованості 

на предмет знецінення. Слід зазначити, що сума дебіторської заборгованості Товариства станом 

на 31.12.2016 року складає 29 084 тис. грн., що становить 56,23% від усіх оборотних активів 

Товариства. 

На думку аудитора вплив зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим 

для фінансової звітності Товариства.  

Також аудитор зазначає, що в Примітках до річної фінансової звітності Товариства в 

окремих розділах інформація розкрита не в повному обсязі. Оскільки це не має всеохоплюючого 

характеру для річної фінансової звітності Товариства, аудитор вважає за доцільне висловити 

умовно-позитивну думку щодо цієї річної фінансової звітності. 

 

Висловлення умовно-позитивної думки 

Окрім питань, про які йдеться в розділі «Підстава для висловлення умовно-позитивної 

думки»,  фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію в усіх суттєвих 

аспектах про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче 

підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ», справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах 

відображає результати діяльності та рух власного капіталу Товариства за 2016 рік згідно з 

визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного 

законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства.  

 Ведення бухгалтерського обліку в цілому відповідає Міжнародним стандартам 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, забезпечує регулярний збір і належну обробку 

інформації, необхідної для складання фінансової звітності. 

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства 

статутним документам. 

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх 

суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.  

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня. 

Вартість чистих активів менша від розміру статутного капіталу Товариства станом на 

31.12.2016 року, що не відповідає вимогам чинного законодавства. 

    



ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

 Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, 

ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної  комісії з цінних 

паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками 

фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року та рішень 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Додаткова інформація 

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності  

Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство 

«ВНІПІТРАНСГАЗ» 

станом на 31 грудня 2016 року 

 

Стан бухгалтерського обліку Товариства 

 

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів 

своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом 

безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 

згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та 

аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, 

аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому 

відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства 

відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.  

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, 

використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів 

нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним 

протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним 

стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів 

України, а також чинного законодавства. 

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік   в цілому 

ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – 

Закон № 996), у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших 

законодавчих та нормативно – правових  документів з питань організації бухгалтерського обліку 

та звітності. 

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за  2016 рік складена в 

усіх суттєвих аспектах на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі 

первинних документів.  

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог Міжнародного 

стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 

року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про 

рух грошових коштів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями). 

Нематеріальні активи 

 



У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2016 року 

на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 8 359 тис. грн. 

Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2016 року складав 8 345 тис. грн., що відповідає 

даним первинних документів та облікових регістрів. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного 

методу, виходячи із строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починається з 

місяця, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. 

За звітний період метод нарахування амортизації не змінювався. 

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає 

вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Міжнародному стандарту бухгалтерського 

обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО) (зі змінами та доповненнями). 

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної 

фінансової звітності. 

 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, відстрочені податкові активи 

 

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року на балансі 

обліковуються основні засоби та інші необоротні матеріальні активи первісною вартістю 17 686 

тис. грн. 

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

станом на 31.12.2016 року склала 11 049 тис. грн. 

Згідно наданих на розгляд аудиторів документів нарахування амортизації малоцінних 

необоротних матеріальних активів групи «Інші необоротні матеріальні активи» проводиться 

прямолінійним методом за строками використання, встановленими постійно діючою 

інвентаризаційною комісією, що відповідає вимогам Наказу про облікову політику та вимогам 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 

року (зі змінами та доповненнями) (далі – МСБО 16). 

Інформація щодо основних засобів та інших необоротних матеріальних активів розкрита 

Товариством в Примітках до річної фінансової звітності. 

Відстрочені податкові активи Товариства станом на 31.12.2016 року складають суму 26 

тис. грн.  

Фінансові інвестиції 

 

 За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2016 року на балансі 

Товариства обліковувалися довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції)  в сумі 

200  тис. грн. 

 До складу довгострокових фінансових інвестицій були віднесені акції АТ закритого типу 

«Укрінвестгаз» (код ЄДРПОУ 22452553). Ринкові котирування по зазначеним фінансовим 

інвестиціям не доступні, що є ключовим джерелом невизначеності оцінок зазначених 

фінансових інструментів.  В 2016 році ці фінансові інвестиції були списані, балансова вартість в 

розмірі 200 тис. грн. була віднесена до складу витрат.  

 За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2016 року на балансі 

Товариства не обліковуються поточні та довгострокові фінансові інвестиції. 

 Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної 

фінансової звітності. 

Облік запасів 

 



За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року на балансі 

обліковуються виробничі запаси в сумі 116 тис. грн., незавершене виробництво в сумі 20 996 

тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів. 

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за собівартістю. 

собівартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 

«Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) (зі 

змінами та доповненнями) (далі – МСБО 2). 

Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової 

звітності. 

 

Дебіторська заборгованість, інші оборотні активи  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2016 року 

відсутня. 

Вартість поточної дебіторської заборгованості Товариства за товари, роботи, послуги 

станом на 31.12.2016 року  становить 1 937 тис. грн., що відповідає даним  реєстрів аналітичного 

та синтетичного обліку.  

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 року 

становить 449 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість Товариства за виданими авансами станом на 31.12.2016 року 

складає 337 тис. грн.  

Дебіторська заборгованість Товариства з нарахованих доходів станом на 31.12.2016 року 

складає 4 тис. грн.  

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2016 року складає 

26 357 тис. грн.  

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що 

могли б бути потрібними, якщо б Товариство проводило тестування дебіторської заборгованості 

на предмет знецінення. Слід зазначити, що сума дебіторської заборгованості Товариства станом 

на 31.12.2016 року складає 29 084 тис. грн., що становить 56,23% від усіх оборотних активів 

Товариства. 

На думку аудитора вплив зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим 

для фінансової звітності Товариства.  

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної 

фінансової звітності. 

Станом на 31.12.2016 року інші оборотні активи Товариства складають 17 тис. грн. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31.12.2016  року на рахунках 

Товариства склав  1 512 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним 

в фінансовій звітності Товариства.    

Забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування 

 

При проведенні перевірки було встановлено, що станом на 31 грудня 2016 року 

забезпечення виплат персоналу становить 821 тис. грн.  

 Інших забезпечень наступних витрат і платежів, а також цільового фінансування, на 

балансі Товариства станом на 31 грудня 2016 року не обліковуються, що в цілому відповідає 

первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. 

 

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства 



 

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому 

відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», який виданий 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 

1999 року (зі змінами та доповненнями). 

Інші довгострокові зобов’язання на балансі Товариства станом на 31.12.2016 року відсутні. 

Довгострокові кредити банків на балансі Товариства станом на 31.12.2016 року не 

обліковуються. 

Короткострокові кредити банків не обліковуються на балансі Товариства станом на 

31.12.2016 року, що відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів аналітичного та 

синтетичного обліку. 

Станом на 31.12.2016 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються  поточні 

зобов’язання, а саме: 

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 4 131  тис. грн.; 

- поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 2 613  тис. грн..; 

- поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 1 197 тис. грн.; 

- поточні зобов’язання зі страхування в сумі 906 тис. грн.; 

- поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці в сумі 4 752 тис. грн.; 

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками в сумі 814 тис. 

грн.; 

- інші поточні зобов’язання в сумі 49 285 тис. грн., що відповідає даним  первинних 

документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. 

Доцільно провести аналіз кредиторської заборгованості на предмет віднесення її до складу 

поточної чи довгострокової кредиторської заборгованості. 

 

Власний капітал 

 

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2016 року складає 

суму (6 117)  тис. грн. 

Він складається із статутного капіталу в розмірі 22 тис. грн., додаткового капіталу в 

розмірі 16 145 тис. грн., резервного капіталу в розмірі 6 тис. грн., непокритого збитку в розмірі 6 

160 тис. грн.. 

Капіталу у дооцінках, пайового капіталу, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу 

станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має. 

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій 

звітності Товариства станом на 31.12.2016 року достовірно. 

 Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2016 року 

наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами 

та доповненнями). 

Статутний капітал 

 

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського 

обліку 40 «Зареєстрований  (пайовий)  капітал».  

У Товариства станом на 31 грудня 2016 року,  зареєстрований статутний капітал 

становить 22 230,00 гривень, поділений на 2 223 000   штук простих іменних акцій номінальною 

вартістю 0,01 грн. за 1 акцію. 

Реєстр акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче 

підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»  станом на 31.12.2016 року наведений в Таблиці 2. 



Таблиця 2 

Акціонери 

 

Кількість 

акцій 

шт. 

Номінальна 

вартість акцій 

грн. 

Частка у 

статутному 

капіталі 

% 

Компанія «Глумаро Трейдинг ЛТД» 1 702 702 17 027,02 76,594781 

ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет 

Менеджмент» 
173 429 1 734,29 7,801574 

ПЗНВІФ «Гранд Прем'єр ТОВ «КУА «МТІР 

Ессет Менеджмент» 
3 0,03 0,000134 

ТОВ «Трансгазінвест» 1 0,01 0,000044 

Фізичні особи 643 чол. 346 865 3 468,65 15,603462 

                                        Всього: 2 223 000 22 230,00 100 

 

Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2016 року відсутній. 

На думку аудиторів, формування статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах 

відповідає вимогам чинного законодавства.  

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства 

установчим документам. 

Щодо вартості чистих активів  

 

 Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року становить суму (6 117) 

тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.  

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року менша від  розміру 

статутного капіталу Товариства, що не відповідає вимогам чинного законодавства. 

Доходи 

 

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі 

наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, 

розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону №  

996. 

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – 

ордерах та оборотно–сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 

2016 рік в цілому відповідають первинним документам.  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах 

ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід», 

який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 

застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями) та Наказу про облікову 

політику.  

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу  від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2016 рік склала 5 684 тис. грн.  

 

Інші операційні доходи, інші фінансові доходи, інші доходи 

 



Величина інших операційних доходів Товариства, які обліковуються на окремих 

субрахунках рахунку 71 «Інший операційний доход», нарахованих за  2016 рік,  склала 27 867 

тис. грн.. Вказані доходи відображались в обліку на підставі первинних документів. 

Величина інших фінансових доходів Товариства, нарахованих за 2016 рік, склала суму 188 

тис. грн. 

Величина інших доходів Товариства за 2016 рік склала 1 тис. грн. 

Витрати 

 

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 

року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 

«Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного 

стандарту бухгалтерського обліку 11 «Будівельні контракти», який виданий Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 

року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та 

доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності 

активів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 

застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями), та Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», який виданий Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами 

та доповненнями). 

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2016 рік здійснюється на підставі наступних 

первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та 

розрахункових документів.   

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-

ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам,  в основному відповідають 

первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 

 Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2016 рік та 

даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 3. 

Структура витрат Товариства за 2016 рік 

                                                                                                                       Таблиця 3 

Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5 934 

Адміністративні витрати 9 102 

Витрати на збут 0 

Інші операційні витрати 18 752 

Фінансові витрати 2 147 

Інші витрати 201 

 

Податок на прибуток Товариства за 2016 рік склав суму 2 тис. грн.  

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2016 

рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став збиток у розмірі 2 398 тис. грн. 



Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік 

в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат 

Товариства. 

 

Довідка про фінансовий стан Товариства додається. 

 

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових 

звітів Товариства за 2016 рік, вважаємо за необхідне зазначити про іншу особливу інформація 

про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. 

Особлива інформація за 2016 рік 

 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 12.04.2016 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення за власним 

бажанням. Посадова особа Кожевников Сергій Володимирович, яка займала посаду Член 

Правління, Перший заступник Голови правління, припинила повноваження. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді: два роки і сім місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, не обрано та не 

призначено іншу особу.  

 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 12.04.2016 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення за власним 

бажанням. Посадова особа Ємець Володимир Васильович , яка займала посаду Член Правління, 

припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0010%. Володіє 

пакетом акцій емітента у розмірі 0,0010%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки і сім місяців. Нікого 

не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. 

 

Рішення про звільнення прийнято 04.07.2016 р. Наглядовою радою товариства. Звільнення 

посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Мильніков 

Сергій Олексійович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді: 2 два роки.  

 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 04.07.2016 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення наглядової ради. 

Посадова особа Сухінін Віктор Ілліч, яка займала посаду Член Правління, припинила 

повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0026%. Володіє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0,0026%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 10 місяців.  

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.07.2016 р. Призначення 

посадової особи виконано на підставі рішення наглядової ради. Посадова особа Ухов Владислав 

Геннадійович, призначена на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0,075348%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,075348%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 три роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виробництва, 

головний інженер проектів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ».  



 

Рішення про призначення прийнято 04.07.2016 р. Призначення посадової особи виконано 

на підставі рішення наглядової ради. Посадова особа Яворовський Геннадій Леонідович 

призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 три роки. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з правових питань ПАТ «ІВП 

«ВНІПІТРАНСГАЗ». Особа не володіє акціями емітента.  

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.07.2016 р. Призначення 

посадової особи виконано на підставі рішення наглядової ради. Посадова особа Мильніков 

Сергій Олексійович, призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному 

капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 три роки. Інші посади, 

які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ «ІВП 

«ВНІПІТРАНСГАЗ». Особа не володіє акціями емітента.  

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.07.2016 р. Призначення 

посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Кушнеров 

Сергій Іванович, призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0,0002%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0002%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 три роки. Інші посади, 

які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виробництва ПАТ «ІВП 

«ВНІПІТРАНСГАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0002% акцій.  

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.07.2016 р. Призначення 

посадової особи виконано на підставі рішення наглядової ради. Посадова особа Іванюк Василь 

Олексійович , призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0,0002%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0002%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 три роки. Інші посади, 

які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний інженер ПАТ «ІВП 

«ВНІПІТРАНСГАЗ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0002 акцій.  

 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 10.01.2017 р. Звільнення посадової 

особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Ухов Владислав 

Геннадійович), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному 

капіталі емітента 0,075348%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,075348%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посаді: 6 місяців.  

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2017 р. Обрання 

посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Стоян Володимир Анатолійович 

обраний на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 три роки. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: з 2008 р. по 2016 р. Головний інженер ТОВ «Науково - 

впроваджувальне підприємство «Бінар». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 

особа не володіє акціями емітента.  

 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою товариства 25.01.2017 

р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради в 



зв’язку зі звільненням особи. Посадова особа Яворовський Геннадій Леонідович який займав 

посаду Член Правління, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 сім місяців. 

Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.  

Виконання значних правочинів 

Аудиторами проведено аудит щодо вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких 

становить від 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності, згідно загального результату якого в звітному періоді вчинення значного 

правочину проводилось відповідно до Закону України «Про  акціонерні товариства» та у 

відповідності з установчими документами товариства.  

 

                         Стан корпоративного управління 

 

           З метою висловлення аудиторської думки щодо стану корпоративного управління ми 

ознайомились й проаналізували організаційно-розпорядчу документацію та установчі документи 

Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство 

«ВНІПІТРАНСГАЗ» .  

На думку аудиторів, корпоративне управління здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про акціонерні товариства» та згідно з встановленими товариством внутрішніми 

правилами, положеннями й установчими документами. 
Вищим органом Товариства рішень про зменшення розміру статутного капіталу, про 

припинення, банкрутство  у періоді що перевірявся, не приймалось.  

Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала аудиту,  

та   іншою   інформацією,   що розкривається  емітентом  цінних  паперів  та подається до 

Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 

720  «Відповідальність  аудитора щодо   іншої   інформації  в  документах,  що  містять  

перевірену аудитором фінансову звітність»),  не виявлено. 

Ризиків  суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства (МСА 240 

«Відповідальність аудитора,  що стосується шахрайства,  при аудиті фінансової звітності») 

аудитором не виявлено.  

Довідка про фінансовий стан Товариства додається. 

 

 

Довідка про фінансовий стан  

Публічного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство 

«ВНІПІТРАНСГАЗ»   

 станом на 31 грудня 2016 року 
 

м. Київ                                                                                                                         11 квітня 2017 

року      

                                             

Аналіз фінансового стану Товариства  проведено на підставі даних Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року та станом на 31 грудня 2016 року, Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік та за 2016 рік. 

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі 

фінансові показники, які наведені  в Таблиці 4.  

Таблиця 4 

Показник Формула розрахунку Значення  показника 



  31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

Коефіцієнт ліквідності Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-

р1665-р1660) 0,16621 0,02374 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф1 р1165 / Ф1 р1695 
0,16320 0,02343 

Коефіцієнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-

р1665-р1660) 0,86799 0,81203 

Коефіцієнт загальної ліквідності  Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-

р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 0,86799 0,81203 

Коефіцієнт фінансової стійкості 

(платоспроможності, автономії) 

Ф1 р1495 / Ф1 р1300 
-0,05162 -0,10474 

Коефіцієнт покриття зобов’язань 

власним капіталом 

Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495 
-20,37171 -10,54749 

Чистий оборотний капітал (тис. 

грн.) 

Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695-

р1665-р1660) -9818 -11973 

Коефіцієнт рентабельності активів Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 

1300 (гр.. 4))/2 -0,00400 -0,03677 

Коефіцієнт фінансової стабільності Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + 

р1695-р1665-р1660) -0,04999 -0,09603 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними засобами 

Ф1 (р1495-р1095) / р1195 
-0,17333 -0,24735 

 

Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства є задовільним. Однак, 

внаслідок отримання від проведення господарської діяльності за результатами минулих років 

збитків та за результатами 2016 року збитків в розмірі 2 398 тис. грн., вартість чистих активів 

Товариства менша від розміру статутного капіталу Товариства. 

Управлінський персонал Товариства не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла 

б поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання  безперервно продовжувати 

діяльність, та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансових звітах. При проведенні 

аудиту Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які 

можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі (МСА 570 «Безперервність»). Тим не менш ні управлінський персонал, ні 

аудитор не можуть дати гарантії щодо можливості продовжувати свою діяльність Товариством 

на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або умови, які можуть 

обумовити припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в 

аудиторському висновку (звіті) будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються 

безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб’єкта продовжувати 

свою діяльність безперервно. 

Події після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності Товариства, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутні. 



 

Інші питання 

 

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 5. 

Таблиця 5 

№ 

п/п 
Показник Значення 

1 Повне найменування, код за 

ЄДРПОУ 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

Аудиторська фірма «Імона-Аудит»,  23500277 

2 
Номер та дата Свідоцтва про 

внесення до Реєстру суб’єктів 

аудиторської діяльності, виданого 

АПУ    

Свідоцтво № 0791, видано рішенням Аудиторської палати 

України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням 

Аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 

до 24.09.2020 року;  

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів, видане Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, 

реєстраційний номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року 

(Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво дійсне до 

24.09.2020 року 

3 Прізвище, ім'я, по батькові 

аудитора, який проводив 

аудиторську перевірку, та серія, 

номер, дата видачі Сертифіката 

аудитора, виданого АПУ 

Аудитор - Щербаков Олександр Вадимович 

сертифікат аудитора серія А № 005225, виданий рішенням 

Аудиторської палати України № 110 від 30.05.2002 року, 

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 

250/2 від 21.05.2012 року до 30.05.2017 року 

4 Місцезнаходження (юридична 

адреса) 

01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37 

5 Адреса здійснення діяльності 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 

6 Телефон/ факс 044 565-77-22,  565-99-99 

 

 

Аудитор                                                                                                        Щербаков О.В.  
сертифікат аудитора серія А № 005225, виданий рішенням Аудиторської палати України № 110 від 30.05.2002 року, продовжений рішенням 

Аудиторської палати України № 250/2 від 21.05.2012 року до 30.05.2017 року. 
 

 

Генеральний директор                                                                                        Величко О.В. 
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням 
Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свідоцтво Українського інституту розвитку фондового ринку 

Київського національного економічного університету про закінчення курсів та складання іспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний 

аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку», видане Величко Ользі Володимирівні від 02.12.2016 року, протокол № 7, 
серія АФР №16/00581) 

 
Дата аудиторського висновку:                              11 квітня 2017 року  



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

Публічне акціонерне товариство «Інжинірінгово-

виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ»  

 
за ЄДРПОУ 00158652 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 

 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників: 158 

Адреса, телефон: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 0445868742 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 67 14 

    первісна вартість 1001 8367 8359 

    накопичена амортизація 1002 ( 8300 ) ( 8345 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 7176 6637 

    первісна вартість 1011 19262 17686 

    знос 1012 ( 12086 ) ( 11049) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 200 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 28 26 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 7471 6677 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 17222 21112 

Виробничі запаси 1101 238 116 



Незавершене виробництво 1102 16984 20996 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 9022 1937 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 605 337 

    з бюджетом 1135 300 449 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 300 300 

    з нарахованих доходів 1140 0 4 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24960 26357 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12361 1512 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 12361 1512 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 83 17 

Усього за розділом II 1195 64553 51725 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 72024 58402 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 16 15 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 6 6 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3762 -6160 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -3718 -6117 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 



Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 14898 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 7906 4131 

    розрахунками з бюджетом 1620 363 1197 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 633 906 

    розрахунками з оплати праці 1630 1561 4752 

    одержаними авансами 1635 978 2613 

    розрахунками з учасниками 1640 814 814 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1371 821 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 47218 49285 

Усього за розділом IІІ 1695 75742 64519 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 72024 58402 

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 

пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Керівник    Стоян Володимир Анатолійович 

 

Головний бухгалтер   Рожнов Сергій Володимирович 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство «Інжинірінгово-

виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ» 
за ЄДРПОУ 00158652 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5684 50457 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5934 ) ( 38163 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 12294 

    збиток 2095 ( 250 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 27867 41490 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 9102 ) ( 17295 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 18752 ) ( 37458 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 237 ) ( 969 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 188 219 

Інші доходи 2240 1 1 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2147 ) ( 3826 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 201 ) ( 22 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 



    збиток 2295 ( 2396 ) ( 4597 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (2) (379) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 2398 ) ( 4 976 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2398 -4976 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 512 986 

Витрати на оплату праці 2505 15306 24080 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3174 7475 

Амортизація 2515 621 1337 

Інші операційні витрати 2520 18285 56927 

Разом 2550 37898 90805 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2223000 2223000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2223000 2223000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (1,07872) (2,23842) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (1,07872) (2,23842) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 

пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Керівник    Стоян Володимир Анатолійович 

 

Головний бухгалтер   Рожнов Сергій Володимирович



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

Публічне акціонерне товариство 

«Інжинірінгово-виробниче підприємство 

«ВНІПІТРАНСГАЗ» 
за ЄДРПОУ 00158652 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 14106 89044 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2479 1151 

Надходження від повернення авансів 3020 1 6 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 229 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 890 ) ( 13003 ) 

Праці 3105 ( 9 516 ) ( 23 925 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 978 ) ( 8 596 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 564 ) ( 5 597 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 313 ) ( 77 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 251 ) ( 5 520 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4022) ( 6108 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2972 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 925 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 7963 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (10052) 25009 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 185 82 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 188 219 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 2499 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 66 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 5 ) ( 17856 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 373 (15122) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 1487 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390  2817 ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (1330) 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 (11009) 9887 

Залишок коштів на початок року 3405 12361 1042 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 160 1432 

Залишок коштів на кінець року 3415 1512 12361 

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання 

цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової 

полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Керівник    Стоян Володимир Анатолійович 

 

Головний бухгалтер   Рожнов Сергій Володимирович 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство «Інжинірінгово-

виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ» 
за ЄДРПОУ 00158652 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 22 0 16 6 (3762) 0 0 (3718) 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 22 0 16 6 (3762) 0 0 (3718) 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 (2398) 0 0 (2398) 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 (1) 0 0 0 0 (1) 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 (1) 0 (2398) 0 0 (2399) 

Залишок на кінець року  4300 22 0 15 6 (6160) 0 0 (6117) 

Примітки: Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Керівник    Стоян Володимир Анатолійович 

 

Головний бухгалтер   Рожнов Сергій Володимирович 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВНІПІТРАНСГАЗ» 

за 2016 рік 

 

 

Основні відомості про Товариство 
 

Публічне акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ» 

(скорочена назва ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» далі - Товариство) – здійснює проектування об'єктів 

нафтогазової галузі України та інших держав.   

 Юридична адреса Товариства: 01001; м. Київ, Еспланадна, 20. 

 Фактична адреса Товариства: 04050; м. Київ, Артема, 77. 

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні  рахунки в 

банку, фірмовий знак та здійснює свою діяльність на засадах повного госпрозрахунку. 

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» структурно складається з центрального проектного офісу, який 

знаходиться у м. Києві (Україна).  

Станом на 31 грудня 2016 року статутний капітал Товариства становить 22 тис. грн. 

Середня чисельність працівників ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» на кінець 2016 року – 158 осіб.  

 

Основа підготовки фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності ( Рада з 

МСФЗ).  

 

Річна фінансова звітність надається станом на кінець дня 31 грудня 2016року. 

Звітний період – з 1 січня по 31 грудня 2016 року. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до  принципів:  

 нарахування та відповідність доходів і витрат; 

 безперервність; 

 якісної характеристики фінансової звітності.  

Валюта подання  звітності та функціональна валюта , ступінь округлення 

       Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України (гривні), яка є грошовою 

одиницею України, функціональною валютою Товариства і валютою представлення звітності. 

Функціональна валюта визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій Товариство 

здійснює свою діяльність. Звітність подано в тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

     Облікова політика, застосовувана при підготовці цієї фінансової звітності відповідає обліковій 

політиці, що застосовувалася при підготовці фінансової звітності за попередній звітний період . 

Припущення про безперервність діяльності 

      Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервної діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 

Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно 

до принципів безперервної діяльності. 



 Рішення про затвердження фінансової звітності 

   Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства 7 лютого 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 

до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

Звітний період фінансової звітності 

    Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з  

01 січня по 31 грудня 2016 року. 

Суттєві положення облікової політики 

Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 

 

Загальні положення щодо облікових політик. Основа формування облікових політик 

 

      Облікові політики  - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 

політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме 

доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі 

політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

          Облікова політика Товариства розроблена  відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових  оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

 

Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

Визнання та оцінка основних засобів 

           Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується  з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року та вартість яких більше 2500 грн. 

         Об'єкти основних засобів відображаються за первісною історичною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації. Історична вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням 

об'єктів основних засобів. 

Подальші витрати 

     Істотні витрати на відновлення або модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і 

амортизуються протягом строку корисного використання відповідних активів Всі інші витрати на ремонт 

і поточне обслуговування відображаються у звіті про фінансові результати у періоді їх виникнення. 

        Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, 

коли припиняється визнання відповідного активу (ліквідація або продаж). Ця операція відображається у 

розділі  ІІ. Сукупний дохід  рядок «Дооцінка (уцінка) необоротних активів», код рядка 2400 Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

 Амортизація основних засобів  

        Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку 

корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Строки 

корисного використання груп основних засобів подано таким чином: 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Групи основних засобів Строк корисного  

використання, роки 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 10-30 

Машини та обладнання 2-15 

Транспортні засоби 5-7 

Інструменти. прилади, інвентар (меблі) 1-10 

Інші основні засоби 5 

Бібліотечні фонди 1-5 

Малоцінні необоротні матеріальні активи - 

      У тому випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний 

строк корисного використання, такі компоненти враховуються як окремі об'єкти основних засобів.             

Товариство визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його балансової 

вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані 

економічні вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. 

Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у  звіті про 

фінансові результати   в якості витрат по мірі їх виникнення. 

    Амортизацію активу припиняють на одну  з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

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

       Строки корисного використання не переглядались на кінець фінансового року. 

       Оцінка строків корисного використання залежить від професійної думки керівництва, яка заснована 

на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначені строків корисного використання активів 

керівництво бере до уваги  умови передбачуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос  

та умови, у  яких експлуатуватимуться ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в 

результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.  

Нематеріальні активи  

      Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації  та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 

      Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом 

строку корисного використання. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування 

амортизації аналізуються на кінець кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються 

в обліку і звітності за наступні періоди.  

      Очікуваний строк корисного використання по класах нематеріальних активів представлений таким 

чином: 

 Ліцензії Програмне забезпечення та авторські 

права 

Термін корисного використання невизначений Обмежений – 1-10 років 

Застосований метод амортизації не амортизується Амортизується методом рівномірного 

нарахування в продовж строку корисного 

використання 

 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

           На кожну звітну дату Товариство здійснює перевірку балансової вартості своїх матеріальних і 

нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про наявність якого-небудь 

збитку від знецінення цих активів. У випадку виявлення таких ознак Товариство розраховує 

відшкодовану вартість відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо 



такий є). Сума очікуваного відшкодування активу являє собою найбільшу з двох значень: справедливою 

вартістю за вирахуванням витрат на продаж або експлуатаційної цінності.  

     Сума очікуваного відшкодування визначається для індивідуального активу, за винятком випадків, 

коли актив не генерує грошові потоки, які є незалежними від грошових потоків, що генеруються іншими 

активами або групою активів. При оцінці експлуатаційної цінності передбачувані майбутні грошові 

потоки дисконтуються до поточної вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до 

оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, специфічні для 

активу.  

    При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж Товариство керується  

інформацією про останні ринкові транзакції, якщо такі мали місце. Якщо таких транзакцій не виявлено, 

застосовується найбільш підходяща модель оцінки для розрахунку справедливої вартості за 

вирахуванням витрат на продаж. Такі розрахунки підтверджуються відповідними коефіцієнтами, які 

котируються на біржах, а також іншими індикаторами справедливої вартості.  Щорічно Товариство 

здійснює перевірку наявності знецінення нематеріальних активів, які не мають визначеного терміну 

корисного використання за станом на кінець року, за допомогою порівняння їх балансової вартості з 

сумою очікуваного відшкодування розрахованої як описано вище.  

Облікові політики щодо фінансових інструментів 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

       Товариство  визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу 

фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

        Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

-  фінансовий актив , доступний для продажу; 

-  дебіторська заборгованість. 

         Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

       Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

       Еквіваленти грошових коштів – короткострокові, високоліквідні  інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.       

Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 

погашення, наприклад протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

     Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній 

валюті та в іноземній валюті. 

    Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

     Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

    У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані 

у складі непоточних активів. У  випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 Дебіторська заборгованість 

    Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта  господарювання. 



   Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,  коли Товариство 

стає стороною контрактних відношень цього інструменту. 

   Первісна оцінка  дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. І оскільки 

вартість дебіторської заборгованості може знижуватись, аби не порушувати принципу обачності 

Товариство на дату балансу оцінює поточну дебіторську заборгованість  за чистою реалізаційною 

вартістю, а для цього розраховує резерв сумнівних боргів. 

    Резерв сумнівних боргів визначають для поточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим 

активом, якщо вона не придбана та не призначена для продажу. Для визначення резерву сумнівних боргів 

Товариство обрало метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто резерв 

створюється на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. На 2016 рік сума резерву складає 0 грн. 

Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того,чи є у нього об’єктивні свідчення наявності 

збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у 

строк, ліквідність, платоспроможність боржника. 

     У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості  вона списується за рахунок створеного 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Фінансові активи, доступні для продажу 

      До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, відсоток 

володіння яких  менш 20%, і які відносяться до неринкових акцій, справедливу вартість яких неможливо 

визначити. 

   Неринкові акції обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

  Зобов’язання  

       Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній із нижченаведених ознак:  

- Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду; 

- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 

    Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань. 

Згортання фінансових активів та зобов’язань 

     Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 

залік визнаних у балансі  сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 

зобов’язання одночасно. 

  Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

Визнання інвестиційної нерухомості 

      До інвестиційної нерухомості  Товариство відносить нерухомість (будівлю або частину будівлі, або 

їх поєднання), утримувану на правах власності з метою отримання орендних платежів або збільшення 

вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при 

постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному 

ході діяльності. 

     Інвестиційна нерухомість визначається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що 

Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) 

собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

     Якщо будівлі включають одну частину, яка утримається з метою отримання орендної оплати та другу 

частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в 

бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо 

вони можуть бути продані окремо. 



3.5.2.Первісна оцінка інвестиційної нерухомості 

      Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Товариство обрало для 

оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та 

застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 

використовується справедлива вартість. 

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

      Товариство  класифікує необоротні активи та групи вибуття як утримувані для продажу, якщо їх 

балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результаті 

тривалого  використання.  

      Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за 

найменшим з двох значень - балансової вартості і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на 

продаж. Критерій класифікації об'єкта у якості утримуваного для продажу вважається дотриманим  лише 

в тому випадку, якщо ймовірність продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути негайно 

продані в своєму поточному стані. 

      Керівництво повинно мати твердий намір вчинити продаж необоротних  активів, у відношенні яких 

повинна очікуватися відповідність критеріям визнання в якості завершеної операції продажу протягом 

одного року з дати класифікації. Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як 

утримуваних для продажу не підлягають амортизації. 

     Прибуток або збиток, що виник в результаті продажу активу, визначається як різниця між виручкою 

від продажу та балансовою вартістю активу, і відображається в  звіті про фінансові результати.  

Облікові політики щодо оренди 

     Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про 

операційну оренду визначаються  як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від 

оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку 

оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визначаються як 

витрати.  

 Облікові політики щодо податку на прибуток 

      Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. 

      Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 

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

чинних) на дату балансу.  

      Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою 

податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. 

     Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 

наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 

переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде 

отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого 

активу повністю або частково. 

    Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. 

   Товариство визнає поточні та відстрочені  податки як витрати або дохід і включає в прибуток або 

збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються 

прямо у власному капіталі . 



     Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які 

відображені безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

Облікові політики щодо інших активів і зобов’язань 

Забезпечення 

     Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що 

погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 

достовірно оцінити суму зобов’язання. 

Виплати працівникам 

    Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 

виплат працівникам за відсутність як забезпечення  відпусток - під час надання працівникам послуг, які 

збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

 Пенсійні зобов’язання 

    Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 

поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані 

працівникам послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна 

платня. 

Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

Доходи та витрати 

     Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

     Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення 

чистих активів. 

    Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з  визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань. 

   Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів 

і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 

     Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

      Не визнаються доходом отримані авансом платежі. Такі платежі обліковуються як заборгованість за 

отриманими авансами і враховуються окремо (МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).  

      Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів у вигляді виникнення  зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за 

винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

      Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

       Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 

перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

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

зобов’язання без визнання активу. 

      Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 



 Умовні зобов’язання та активи 

     Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про 

умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі  економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

Основні припущення, оцінки та судження 

       При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на 

елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з 

тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

       Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин 

вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості 

активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявності у керівництва інформації про поточні 

події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є 

особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких 

припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені 

нижче. 

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

       Якщо не має МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення  та застосування облікової політики, щоб 

інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у 

тому значенні, що фінансова звітність: 

-   подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Товариства; 

-  відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 

-  є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

-  є повною в усіх суттєвих аспектах. 

       Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі 

джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

 а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

        б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у  

концептуальній основі фінансової звітності. 

     Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу 

для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією 

мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

4.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

    Протягом звітного 2016 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних 

оцінювачів не здійснювалась. 

   Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів,  де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 

оцінок, тому що: 

   а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 

припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників 

кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також  специфічних 

особливостей операцій та 



  б) вплив змін в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи  (витрати) 

може бути значним. 

    Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати вплив на 

передбачувану справедливу вартість. 

 

Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

 

 

Звіт про фінансовий стан ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» 

БАЛАНС 

(Звіт про фінансовий стан)  

на 31 грудня 2016 р. 

Актив примітка 01.01.2015 31.12.2015 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1.1 67 14 

первісна вартість  8367 8359 

накопичена амортизація  8300 8345 

Основні засоби 1.2 7176 6637 

первісна вартість  19262 17686 

Знос  12086 11049 

інші фінансові інвестиції 1.3 200  

Довгострокова дебіторська заборгованість    

Відстрочені податкові активи 1.4 28 26 

Усього за розділом I  7471 6677 

II. Оборотні активи    

Запаси  17222 21112 

Виробничі запаси  238 116 

Незавершене виробництво 2.1 16984 20996 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 2.2 9022 1937 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами  605 337 

з бюджетом  300 449 

Дебіторська заборгованість з нарахованих 

доходів  0 4 

Інша поточна дебіторська заборгованість  24960 26357 

Поточні фінансові інвестиції    

Гроші та їх еквіваленти 2.3 12361 1512 

Готівка  0 0 

Рахунки в банках  12361 1512 

Витрати майбутніх періодів  0 0 

Інші оборотні активи  83 17 

Усього за розділом II  64553 51725 

Баланс  72024 58402 

I. Власний капітал    

Зареєстрований капітал 3.1 22 22 

Додатковий капітал  16 15 

Резервний капітал  6 6 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3.2 (3762) (6160) 

Усього за розділом I  (3718) (6117) 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення    

Інші довгострокові зобов’язання 4.1 0 0 

Усього за розділом II  0 0 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків    



Векселі видані  14898 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

товари, послуги 5.1 7906 4131 

Розрахунки з бюджетом  363 1197 

Розрахунки зі страхування  633 906 

розрахунками з оплати праці  1561 4752 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 5.2 978 2613 

Поточна кредиторська заборгованість  за 

розрахунками з учасниками  814 814 

Поточні забезпечення  1371 821 

Інші поточні зобов’язання 5.3 47218 49285 

Усього за розділом IІІ  75742 64519 

Баланс  72024 58402 

 

 

Суттєві положення облікової політики та  

розкриття основних статей фінансової звітності 

 

1. Необоротні активи включають нематеріальні активи, основні засоби, фінансові інвестиції, 

довгострокову дебіторську заборгованість та відстрочені податкові активи. 

 

 1.1. Нематеріальні активи, відображають вартість програмного забезпечення та права 

користування програмним забезпеченням. Програмне забезпечення обліковується за моделлю 

історичної собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності 

(знецінення).  

 

Інформація про нематеріальні активи наведена в наступній таблиці: 

Групи 

нематеріальних 

активів  

Залишок 

на 31.12.2015 

На-

дійшло 

за рік 

Вибуло за рік 
Нара

хован

о 

амор

тизац

ії за 

рік 

Зміни у зв’язку 

з коригуванням 

ПДВ 

Залишок 

на 31.12.2016 

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість 

Знос 

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість 

знос 

первіс

на 

(перео

ці-

нена) 

вартіст

ь 

Знос 

первіс

на 

(перео-

цінена) 

вартіст

ь 

Знос 

Права на 

комерційні 

позначення 

8     1   8 

 

1 

Інші 

нематеріальні 

активи 

8359 8300  8 7 51   

    8351 

8344 

Разом 8367 8300  8 7 52   8359 8345 

Залишкова вартість нематеріальних активів: 

- на 31.12.2015 р.  -  67 тис. грн. 

- на 31.12.2016 р.  -  14 тис. грн. 

Первісна вартість повністю зношених нематеріальних активів становить 8312 тис. грн. 

Переоцінка нематеріальних активів у 2016 році не проводилася. Метод амортизації є лінійний. 

Термін корисного використання нематеріальних активів складає 2 роки. Нематеріальних активів, 

придбаних у зв’язку з придбанням бізнесу, а також нематеріальних активів, класифікованих як 

утримуваних для продажу - протягом 2016 року не було та немає. 



 Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у тому числі третіх 

осіб немає. Невизнаних у фінансовій звітності нематеріальних активів немає. Ознак знецінення 

функціонуючих нематеріальних активів немає, збитки від зменшення корисності не визнавалися. 

Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються немає.  

 

  1.2. Основні засоби відображаються за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої 

амортизації та збитків від знецінення. Амортизація нараховується прямолінійним методом.  

 

Строки корисного використання груп основних засобів визначаються згідно Положення про 

облікову політику та організацію бухгалтерського обліку таким чином: 

Групи основних засобів Строки корисного використання 

Будівлі 20 років 

Обладнання 5  років 

Транспортні засоби 5  років 

Меблі та інші основні засоби 4  років 

Земля Нескінченний 

 

 

 

 

Інформація про основні засоби наведена в наступній таблиці: 

Групи основних    

засобів  

Залишок на 

31.12.2015  

Надій

шло за 

рік 

Вибуло за рік 
Нар

ахов

ано 

амор

тиза

ції за 

рік 

Зміни у 

зв’язку з 

коригуванням 

ПДВ та інші 

зміни  

Залишок 

31.12.2016 

первісна 

(переоціне

на) 

вартість  

Знос 

первіс

на 

(перео

цінена) 

вартіст

ь  

знос 

первіс

на 

(перео

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

 

 

знос 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої  

10190 3125    496   10190 3621 

Машини та 

обладнання 
6219 6203 34 608 608 26 -3  10190 3621 

Транспортні 

засоби 
1007 971  462 461 35   545 545 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар (меблі)  

1072 1060  232 232 6   840 834 

Інші основні 

засоби 
62 16    5   62 21 

Бібліотечні 

фонди 
34 34  34 34      

Малоцінні  

необоротні 

матеріальні 

активи 

678 677  271 271 1   407 407 

Разом: 19262 12086 34 1607 1606 569 -3  17686 11049 

Залишкова (балансова) вартість основних засобів: 

- на 01.01.2016 р. – 7176 тис. грн. 



- на 31.12.2016 р. – 6637 тис. грн. 

Первісна вартість повністю зношених основних засобів становить 6931 тис. грн. 

 

 Переоцінка основних засобів у 2016 році не проводилася.  Усі основні засоби, що розкриті у цій 

фінансовій звітності, належать ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» без будь - яких обмежень права власності. 

Основних засобів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. 

 

1.3. Інші фінансові інвестиції включають акції, які оцінюються і відображаються у 

бухгалтерському обліку за собівартістю. На виконання вимог діючого законодавства, Товариство веде 

аналітичний облік інвестицій за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування. 

Фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2016 року не має. 

  

1.4. Відстрочені податкові активи складаються з розрахунку тимчасових податкових різниць в 

залежності від розміру забезпечення майбутніх витрат та різницею між нарахованою бухгалтерською та 

податковою амортизацією.  

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2016 р. складають 26 тис. грн. 

 

                  Розрахунок відстрочених податкових активів. 

Відстрочений податковий актив на початок 2016 року                28 

Коригування згідно  аудиторського висновку за 2015 рік                

Відстрочений податковий актив на початок 2016 року з 

урахуванням коригування 

                     

28 

Витрати з податку на прибуток за рахунок відстроченого 

податкового активу 

(2) 

Відстрочений податковий актив на кінець 2016 року 26 

 

2. Оборотні активи. Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також 

інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу. Значну частку оборотних активів на підприємстві складають запаси.  

Виробничі запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання і чистою 

вартістю реалізації. Оцінка вибуття запасів проводиться за методом FIFO. 

 

2.1. Запаси (незавершене виробництво) – це активи (роботи та послуги), які не пройшли всіх 

стадій (фаз) виробництва, передбачених технологічним процесом. Запаси (незавершене виробництво) 

визнаються активом, якщо є ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх 

використанням, а вартість запасів може бути достовірно визначена.  

Величина витрат незавершеного виробництва впливає на фактичну собівартість виконаних робіт та 

послуг. Оцінка незавершеного виробництва здійснюється, виходячи з ступеня виконання робіт (послуг), 

як правило, на рівні фактичних витрат за всіма статтями калькуляції.  

Станом на 31.12.2016 року  балансова  вартість  незавершеного   виробництва   становить 20 996  

тис. грн., та складається з фактичних витрат проектного виробництва, реалізація етапів робіт яких буде 

здійснена в 2017 році.  

 

2.2. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складається з поточної 

заборгованості, що відображає стан розрахунків з замовниками з урахуванням нарахованого резерву 

сумнівних боргів, а саме: 

  

Стаття 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016  

Дебіторська  заборгованість  за продукцію, товари, роботи, 

послуги (первинна вартість)  9150 

            1937       

Дебіторська  заборгованість  за продукцію, товари, роботи, 

послуги (первинна вартість) з урахуванням коригування згідно  

 

http://ukwikipediaorg/w/indexphp?title=%D0%95%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ukwikipediaorg/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://ukwikipediaorg/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ukwikipediaorg/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81


аудиторського висновку за 2015 рік 

Резерв сумнівних боргів (128)  

Рядок 1125 Балансу (Звіту про фінансовий стан)  9022 1937 

 

Згідно доповнення до наказу про облікову політику від 04.01.16 резерв сумнівних боргів  

визначається методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості і визначає резерв за 

кожним дебітором індивідуально. На 31.12.16 цей резерв складає 0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Рух резерву сумнівних боргів в 2016 році представлено наступним чином: 

Стаття 
на 31.12.15 

нараховано в 

2016 

використано 

в 2016  
на 31.12.16 

Резерв сумнівних боргів по 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

128 -27 101  

 

 

2.3. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається з поточної заборгованості за 

запаси та послуги, яка буде погашена в 1-му кварталі 2017 року, та становить станом на 31.12.2016 року 

337 тис. грн. Ця заборгованість включає в себе ПДВ в сумі 25 тис. грн. 

  

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, 

грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше 

трьох місяців. 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові кошти в 

іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку України на день 

складання фінансової звітності. 

На кінець звітного періоду залишок коштів в касі Товариства складає 0 тис. грн. 

Для здійснення господарських операцій Товариству відкриті поточні рахунки, як в національній 

так і в іноземній валюті. 

Залишок коштів  на рахунках станом на 31.12.2016 р. складає  1512 тис.грн. 

 

3. Власний капітал Товариства складається з зареєстрованого Статутного капіталу, Додаткового 

капіталу, Резервного Капіталу, Нерозподіленого прибутку (Непокритого збитку) та станом на 31.12.2016 

року дорівнює (6117) тис. грн. 

 

3.1 Зареєстрований Статутний капітал Товариства обліковується в національній валюті 

на рахунках 4 класу Плану рахунків. 

Статутний капітал ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» сформовано внесками акціонерів. Розмір 

статутного  капіталу зафіксовано в установчих документах Товариства.  

Статутний капітал Товариства становить 22 тис. грн., розподіляється на 2223000 простих акцій 

номінальною вартістю 0.01 грн. Прості акції класифікуються як капітал, якщо відсутні зобов'язання 

передати кошти або інші активи. 

Акції Товариства розподілялися наступним чином: 

Акціонери 

 

Кількість акцій 

шт. 

Номінальна 

вартість акцій 

грн. 

Частка у 

статутному 

капіталі 



% 

Компанія «Глумаро Трейдинг ЛТД» 1 702 702 17 027,02 76,594781 

ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет 

Менеджмент» 
173 429 1 734,29 7,801574 

ПЗНВІФ «Гранд Прем'єр ТОВ «КУА «МТІР Ессет 

Менеджмент» 
3 0,03 0,000134 

ТОВ «Трансгазінвест» 1 0,01 0,000044 

Фізичні особи 643 чол. 346 865 3 468,65 15,603462 

                                        Всього: 2 223 000 22 230,00 100 

 

Станом на 31.12.2016 р.  у Товаристві залишку невикуплених акцій власної емісії немає. 

В статутному капіталі Товариства на 31.12.2016 р. частки державного майна немає. 

Додаткового випуску акцій за звітний період не проводилось, Товариство не викупало акцій 

власної емісії.  

 

3.2. Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) - це прибутки, одержані в результаті 

фінансово–господарської діяльності ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ», які були зменшені на суму 

прибутків, використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток.  

Непокритий збиток зменшує суму власного капіталу та на кінець 2016 року складає 6160 тис. грн. 

Рух по статті «Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)» наведено нижче 
 нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

Залишки на 31.12.2016 року (до коригування) (3762) 

Збільшення (зменшення) за звітний період (2398) 

Залишки на 31.12.2015р. (6160) 

 

4. Довгострокові зобов’язання та забезпечення  

 

4.1. Довгострокові зобов’язання на початок і кінець року відсутні.  

 

5. Поточні зобов’язання та забезпечення  

5.1. Поточні забезпечення відображають суми створених резервів на виплату відпусток та 

забезпечень майбутніх платежів.  

Забезпечення і резерви, облік яких здійснювало Товариство у 2016 році, наведено в таблиці: 

Види забезпечень  

і резервів  

Залишок  

на 

31.12.2015 

Збільшення за 

звітний рік  Викори- 

стано у 

звітному 

році  

Сторновано  

не вико-

ристану 

суму у 

звітному 

році  

Залишок на 

31.12.2016  Нарах

о-вано 

(ство-

рено)  

додаткові 

відраху-

вання  

       

Забезпечення на 

виплату відпусток 

працівникам  

1353 1373  1917  809 

Забезпечення 

майбутніх платежів 

                 18   

 
6  12  12 

Разом  1371 1379  1929  821 

 



5.2. Поточна кредиторська заборгованість за векселі видані  в сумі 14898 тис.грн. була визнана 

простроченою і списана в дохід. 

 

        Векселі видані 

На 31.12.2015 На 31.12.2016 

14 898  

 

5.3. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображає нараховану 

заборгованість Товариства за надані товари, роботи, послуги, яка станом на 31.12.2016 року складає 4131 

тис. грн. 

 

                                                                                                                           

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

На 31.12.2015 На 31.12.2016 

7 906 4 131 

 

 

5.4. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування і з оплати праці  
складає відповідно 906 і 4752 тис. грн. відповідно. 

 

5.4. Інші поточні зобов’язання складаються з кредиторської заборгованості  за валютним 

кредитом в сумі 45 600 тис. грн./ ( 1 690 тис.$) та сплати відсотків по цьому кредиту 3 083 тис. грн. (113 

тис.$), а також з суми ПДВ по виданим авансам, що дорівнює загалом 32 тис. грн., та заборгованості по 

підзвіту в сумі 106 тис.грн. 

 

6. Визнання доходів та витрат 

У звітному періоді  доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначається  згідно з 

МСБО № 18 «Доходи». Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту. 

 

Доходи Товариства представлені у наступній таблиці: 

                                                                                                                      тис. грн. 

Статті доходів за 2016р. за 2015р. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

(рядок 2000 Звіту про сукупний дохід) 

5684 50457 

Інші операційні доходи: 

(рядок 2120 Звіту про сукупний дохід) 

27867 41490 

-Дохід від операційної курсової різниці 4286 22120 

-Дохід  від списання кредиторської заборгованості 23316 17893 

-Дохід від продажу іноземної валюти 17 155 

-Дохід від реалізації оборотних активів 188 - 

-Інші операційні доходи 60 1322 

Інші  фінансові доходи (по депозитах та залишках на рахунках) 

(рядок 2220 Звіту про сукупний дохід) 

188 219 

Інші  доходи 

(рядок 2240 Звіту про сукупний дохід) 

1 1 

Всього доходів: 33740 92167 

 

У періоді, що перевірявся, облік витрат проводився відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства.  

Витрати Товариства представлені у наступній таблиці: 

тис. грн. 



Найменування витрат за 2016 р. за 2015р. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 

(рядок 2050 Звіту про сукупний дохід) 

5934 38163 

-Оплата праці виробничого персоналу 3218 15691 

-Єдиний соціальний внесок 702 5702 

-Амортизація 34 1025 

-Відрядження 29 390 

-Субпідрядні роботи 440 11700 

-Інше 1511 3655 

Адміністративні витрати: 

(рядок 2130 Звіту про сукупний дохід) 

9102 17295 

-Оплата праці 4997 9597 

-Єдиний соціальний внесок 1033 2392 

-Амортизація 528 660 

-Інші адміністративні витрати 2544 4643 

Інші операційні витрати: 

(рядок 2180 Звіту про сукупний дохід) 

18752 37458 

-Витрати з операційної курсової різниці 10842 27412 

-Оренда приміщення 1167 128 

-Витрати на покупку-продаж валюти 228 1305 

-Штрафи, пені 1 895 

-Податок на прибуток філії  75 

-Коригування ПДВ у зв’язку з перерахунком податкового кредита -332 124 

- Собівартість реалізованих виробничих запасів  34 

-Сумнівні та безнадійні борги 1 4359 

-Інші операційні витрати 6845 3126 

Фінансові витрати 

(рядок 2250 Звіту про сукупний дохід) 

2147 3826 

Інші витрати  

(рядок 2270 Звіту про сукупний дохід) 

201 22 

 

За результатами фінансово - господарської діяльності за 2016 рік Товариство отримало збиток до 

оподаткування в сумі 2396 тис. грн.  

Витрати з податку на прибуток  – 2 тис. грн., в тому числі: 

- 0 тис. грн. - витрати з поточного податку на прибуток; 

- 2 тис. грн. – витрати з відстроченого податку на прибуток. 

Чистий збиток за 2016 рік – 2398 тис. грн. 

У звітному періоді дивіденди не  нараховувались і не виплачувались. 

Надзвичайних  доходів,  витрат  та  податку  з  надзвичайного  прибутку у 2016 році немає.  

З пов’язаними особами Товариство в 2016 році господарчих операцій не проводило.  Подальших 

подій, які потребують розкриття не було. 

 

7.Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках 

 У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні 

судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, 

визнанні в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування 

припущення щодо здатності вести свою  діяльність на безперервній основі. 

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела  невизначеності 

оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих 

коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року. 



Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів 

Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів та нематеріальних активів 

залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними 

активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови 

очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть 

експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до 

коригування майбутніх норм амортизації. 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

 МСФЗ вимагають, щоб підприємство здійснювало оцінку на кінець кожного звітного періоду, чи 

існують будь-які ознаки того, що активи втратили свою вартість від зменшення корисності. У випадку 

існування таких ознак підприємство повинне оцінити суму відшкодування активу. Оцінка факту 

наявності ознак щодо зменшення корисності станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та 

зовнішніх факторів, вимагає від керівництва застосування професійних суджень. Жодного зменшення 

корисності не було визнано Товариством стосовно активів у будь-якому з періодів, включених до цієї 

фінансової звітності. 

 

8. Управління капіталом 

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в 

майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення 

позикових і власних коштів.  

9.Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще не набули чинності 

Товариство не прийняло до застосування такі нові і переглянуті МСФЗ, які були випущені, але ще 

не набули чинності. Товариство має намір застосувати ці стандарти, які належать до його операцій, з 

дати їх вступу в силу. Товариство наразі оцінює можливий вплив стандартів на фінансову звітність. 

Стандарти та тлумачення Набувають чинності для річних 

облікових періодів, які починаються 

на або після: 

МСФЗ 15 „Доходи від реалізації за договорами з клієнтами”  1 січня 2017 року 

МСФЗ 9 „Фінансові інструменти: класифікація та оцінка і облік 

фінансових зобов’язань та припинення їх визнання”  

1 січня 2018 року 

Поправки до МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття 

інформації”– Розкриття інформації щодо першого застосування 

МСФЗ 9  

Дату набуття чинності не визначено 

Поправки до МСФЗ 9 „Дата обов’язкового набуття чинності 

МСФЗ 9 та перехідні розкриття інформації”  

1 січня 2018 року 

 

Розкриття іншої інформації 

УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Судові позови 

Протягом 2016 року Товариство не було стороною жодної з судових справ. 

 Ринковий ризик 

      Глобальне зниження темпів зростання української і світової економік або невизначені економічні 

перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та  результатах діяльності 

Товариства. 

     Українська економіка схильна до ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку у 

світовій економіці. Світова фінансова система продовжує проявляти ознаки напруженості і економіки 

багатьох країн світу демонструючи менший ріст, ніж в минулі роки, або відсутність зростання взагалі. У 

2016 році Уряд України продовжував вживати заходів, спрямовані на підтримку економіки з метою 

подолання наслідків світової кризи. Незважаючи на деякі індикатори відновлення економіки, як і раніше 



існує невизначеність щодо майбутнього економічного зростання, можливості доступу до джерел 

капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансову 

позицію Товариства, результати операцій і бізнес перспективи. Незважаючи на те, що будь-яке 

подальше погіршення вищевказаних ситуацій,  може негативно вплинути на результати і фінансову 

позицію Товариства, яку зараз досить складно визначити, керівництво вважає, що вживає всі можливі 

заходи для підтримки стабільності бізнесу Товариства в існуючих умовах. 

 Податкове законодавство та умови регулювання в Україні 

   Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу до 

ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на діяльність підприємств, продовжує 

швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються неясними формулюваннями, наявністю різних 

тлумачень і сформованою практикою винесення довільних рішень з боку влади. Інтерпретація 

керівництвом такого законодавства стосовно діяльності Товариства може бути оскаржена відповідними 

контролюючими органами. Зокрема, податкові органи займають фіскальну позицію при інтерпретації 

законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті, можливо, що операції та діяльність, які 

раніше не оскаржувалися, будуть оскаржені. Отже, можуть бути донараховані податки, штрафи і пені. 

Три роки, що передують звітному, є відкритими для перевірки податковими органами.  

   Керівництво вважає, що Товариство нарахувало всі податки, що стосуються діяльності Товариства. У 

ситуаціях невизначеності Товариство здійснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцінки 

керівництвом імовірною величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких зобов'язань. 

Керівництво Товариства, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що 

зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші державні органи 

можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства і відмінності в трактуванні 

можуть мати істотні наслідки. 

 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві; 

 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 

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

 

В 2016 році Товариство не проводило операцій з пов'язаними сторонами. 

 

Стосовно застосування до фінансової звітності норм МСБО 29 «Фінансова звітність в 

умовах гіперінфляції»: 

Критерії, які характеризують показник гіперінфляції і передбачені у параграфі 3 МСБО 29, а 

саме:  

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних 

активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно 

інвестуються для збереження купівельної спроможності;  

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у 

відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;  

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 

очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк 

є коротким;  



г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;  

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей 

рівень.  

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції 

за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%.  

Це створило передумови для виникнення питання необхідності проведення перерахунку 

фінансової звітності згідно з МСБО 29 за 2016 рік.  

Якщо ж врахувати додаткові характеристики, то важливим фактором є динаміка змін рівня 

інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році – 12,4%.  

Така динаміка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій 

підставі, що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких інфляційних процесів. 

Прогноз НБУ щодо інфляції на 2017 рік становить 9,1%, а на 2018 рік - 6%. 

Проаналізувавши інші критерії, можна припустити, що за показниками наведеними у підпунктах 

в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується 

гіперінфляцією. Швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6 

разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових 

ставок за депозитами. Крім цього, індекс заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні 

складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки 

платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом 

періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким. 

Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням 

судження, управлінський Товариства приймає рішення щодо не проведення перерахунку показників 

фінансової звітності за 2016 рік. 

 

ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ 

    Після звітної дати (31 грудня 2016 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на 

показники фінансової звітності Товариства та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї 

фінансової звітності. 

 

Голова Правління                          ___ ________                 Стоян В.А.  

 

Головний бухгалтер                       ___________                 Рожнов С.В. 

 

 

 


