
Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Голова правлiння       Дiлай Тетяна Петрiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        26.04.2016 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   22380902 
  
4. Місцезнаходження   80000, Львівська, Сокальський р-н, м.Сокаль, вул.Українська, 

буд.66 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (0257) 220-60, (0257) 220-60 
  
6. Електронна поштова адреса   virnist@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   26.04.2016 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   №77, Бюлетень "Цiннi папери України"   27.04.2016 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
сторінці в мережі Інтернет 

  www.virnist.bfg.lviv.ua   27.04.2016 

    (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   
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 X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп 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   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність   
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X 



обліку (у разі наявності) 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки 
Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi у Товариства немає. Емiтент не належить до будь-яких об`єднань 
пiдприємств. Інформація про посаду корпоративного секретаря відсутня у зв'язку із відсутністю 
корпоративного управління. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки 
Товариство не здiйснювало. Інформацiя про дивiденди вiдсутня, так як дивiденди за 2015 рiк не нараховувались 
i не виплачувались. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя про iншi 
цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як iншi цiннi папери Товариством не випускались.Інформація 
про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного 
перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв  
вiдсутня, так як боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. Iнформацiя про випуски iпотечних 
сертифiкатiв  вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв Товариство не випускало. Iнформацiя про ФОН вiдсутня, 
так як ФОН не створювався. Звiт про стан об'єкта нерухомостi  вiдсутнiй, так як Товариство не випускало 
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14081200000000087 

3. Дата проведення державної реєстрації 01.09.1994 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 11140,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 15 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв 14.31, 
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi 
сiльськогосподарською сировиною, живими 
тваринами, текстильною сировиною та 
напiвфабрикатами 46.11, Дiяльнiсть посередникiв у 
торгiвлi продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 46.17 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управлiння емiтентом є загальнi 
збори акціонерів. 
Правлiння Товариства у складі  голови правління та 2-
ох членів правління.  
Наглядова рада Товариства у складі голови 
Наглядової ради  та 2-ох членів Наглядової ради і 
ревізор Товариства. 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 

2) МФО банку 300614 
3) поточний рахунок 26000750050506 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



ІV. 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)  
Регiональне вiддiлення ФДМУ у Львiвськiй обл. 20823070 Україна, 79001, Львівська, Галицький, м.Львiв, 

вул.Сiчових Стрiльцiв. буд.3 
0,000000 

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)  
Усього 0,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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 

Дiлай Тетяна Петрiвна 

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

КА, 759620, 06.02.1998, Сокальським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Голова правлiння ПАТ "Вiрнiсть" 

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

25.04.2012, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтному перiодi  
не було. 

 
1) посада Член Правлiння - головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 

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

КА, 992466, 18.12.1998, Сокальський РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1982 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Вiрнiсть", головний бухгалтер 

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

07.05.2015, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтному перiодi  
не було. 

 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Винник Тетяна Iванiвна 

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

КВ, 738560, 10.08.2002, Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Вiрнiсть", головний iнженер 

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

25.04.2012, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 



Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтному перiодi  
не було. 

 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Пилипчук Петро Павлович 

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

КА, 239319, 02.10.1996, Сокальський РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПП "Козацький курiнь", директор 

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

25.04.2012, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
обiймає посаду директора  ПП "Козацький курiнь", м. 
Червоноград, Львiвська обл. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтному перiодi  не 
було. 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лопушанський Мирон Iванович 

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

КА, 239351, 03.10.1996, Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** середня спецiальна 
6) стаж роботи (років)** 42 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Вiрнiсть", член Спостережної ради 

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

25.04.2012, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтному перiодi  
не було. 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Космина Галина Григорiвна 

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

КВ, 808125, 22.11.2001, Сокальським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1962 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПП "Козацький курiнь", заст. директора 



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

25.04.2012, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
працює в ПП "Козацький курiнь", посада - заступник 
директора. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства та у внутрiшнiх документах 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 
Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтному 
перiодi  не було. 

 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Войтко Ярослав Iванович 

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

КА, 611148, 30.10.1997, Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськ. обл. 

4) рік народження** 1965 
5) освіта** середня спецiальна 
6) стаж роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Вiрнiсть", майстер 

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

25.04.2012, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтному перiодi  
не було. 

 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правлiння Дiлай Тетяна Петрiвна КА, 759620, 06.02.1998, 

Сокальським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член правлiння - головний 
бухгалтер 

Ахтянкіна Наталія 
Анатоліївна 

КА, 992466, 18.12.1998, 
Сокальський РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Правлiння Винник Тетяна Iванiвна КВ, 738560, 10.08.2002, 
Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова Наглядової  ради Пилипчук Петро Павлович КА, 239319, 02.10.1996, 
Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Лопушанський Мирон 
Iванович 

КА, 239351, 03.10.1996, 
Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

44 0,197487 44 0 0 0 

Член Наглядової ради Космина Галина Григорiвна КВ, 808125, 22.11.2001, 
Сокальським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Ревізор Войтко Ярослав Iванович КА, 611148, 30.10.1997, 
Сокальський РВ УМВСУ у 
Львiвськ. обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Усього 44 0,197487 44 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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

Найменування юридичної особи Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
ПП "Козацький курiнь" 20827256 Україна, 80000, Львівська, 

Сокальський, с.Острiв, . 
16717 75,031418 16717 0 0 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Усього 16717 75,031418 16717 0 0 0 

 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 01.01.1900 
Кворум зборів ** 0,000000 
Опис Вих.№34  

від "23" березня 2016р.              
 
Національна комісія з цінних 
 паперів та фондового ринку 
--------------------------- 
Відділ звітності акціонерних товариств (емітентів)   
01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 
 
КОПІЯ: Західне територіальне управління 
Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку 
79008, м.Львів, пл.Міцкевича, 8 
 
ПОЯСНЕННЯ 
щодо не проведення загальних зборів акціонерів  
ПАТ "Вірність"  
в 2015 році 
 
Публічне акціонерне товариство "Вірність" (код 
ЄДРПОУ: 22380902, адреса: 80000 ,Львівська обл., 
м.Сокаль ,  вул.Українська, буд.66) повідомляє про 
наступне: у зв'язку із важким фінансовим становищем  
підприємства, а також враховуючи відсутність 
звернень з вимогою проведення зборів вищого органу 
управління товариства з боку самих акціонерів, так і 
відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової 
ради, Загальні збори акціонерів ПАТ "Вірність" в 2015 
календарному році не проводились. 
 Питання щодо затвердження річних показників 
діяльності ПАТ "Вірність" за відповідний 
календарний період часу (2014 рік) буде включене до 
порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів, які заплановано провести в в травні-червні 
2016 року.  
 
Голова правління 
ПАТ "Вірність"                      Ділай Т.П. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк 
Фiнанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79040, Львівська, Залізничний, м.Львiв, вул 

Городоцька, буд.367-а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серiя АЕ №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку  України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 
Міжміський код та телефон (032)  295--70-56 
Факс (032)  295--70-57 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. 
Опис Мiж депозитарною установою та емiтентом укладено 

Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв №57-Е вiд 12.12.2011 року, договір 
пролонговано. 

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

Публiчне акцiонерне товариство  "Нацiональний 
Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 04071, Київська, ., м.Київ, вул.Нижній Вал, 

буд.17, офіс 8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044 ) 482-52-14 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть депозитарію. 
Опис Мiж ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" та 

Товариством укладено Договiр №Е-4379 вiд 
02.12.2011 року  про обслуговування емiсiї цiнних 
паперiв. 
Основнi послуги НДУ:вiдкриття та ведення рахункiв у 
цiнних паперах емiтентiв; зарахування цiнних паперiв 
на рахунки емiтентiв унаслiдок депонування 
глобального/тимчасового глобального сертифiкату 
випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi; 
вiдкриття рахунку у цiнних паперах та проведення 
облiкових операцiй для емiтентiв, що перебувають на 
стадiї створення;  вiдкриття рахунку у цiнних паперах 
емiтенту для облiку викуплених знерухомлених 
цiнних паперiв власного випуску; обслуговування 
операцiй розмiщення цiнних паперiв на рахунки 
власникiв; обслуговування бiржового розмiщення 
цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi;  вiдображення 
операцiй викупу емiтентом власних цiнних паперiв;  
вiдображення обiгу цiнних паперiв емiтента на 
вторинному ринку; нарахування та виплати емiтентом 
доходiв за випущеними ним цiнними паперами; 
проведення корпоративних операцiй з випуском 
цiнних паперiв емiтента (операцiї, пов'язанi зi змiною 
розмiру статутного фонду, дробленням, консолiдацiєю 



та операцiї, пов'язанi з реорганiзацiєю, анулюванням 
випуску або його частини тощо); бслуговування 
операцiй щодо переведення випущених емiтентом у 
документарнiй формi акцiй на пред'явника в iменнi 
акцiї (конвертацiя); формування зведеного облiкового 
реєстру власникiв цiнних паперiв (в електронному та 
паперовому виглядi) - розпорядження. 

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

Приватне акціонерне товариство "Аудиторська 
компанія "РЕЙТИНГ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30687076 
Місцезнаходження Україна, 45000, Волинська, Ковельський р-н, м. 

Ковель, вул. Незалежності, буд.101 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4129 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008 
Міжміський код та телефон - 
Факс - 
Вид діяльності аудиторська діяльність 
Опис МужТовариством та аудиторською компанією 

укладено договір на проведення аудиторської 
перевірки №20/03-1 від 20 березня 2015 року. 
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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 
ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29.12.2011 24/13/1/02 ЛТУ ДКЦПФР UA4000134134 Акція проста 

бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,50 22280 11140,00 100,000000 

Опис Цiннi папери емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв. 
Рiшення про викуп власних акцiй Товариство не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються. Додаткової емiсiї Товариство не 
здiйснювало. 
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XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ПАТ "Вiрнiсть" створене шляхом вiдокремлення вiд ВАТ "Сокальська панчiшна фабрика" з 01.01.1994р. 
Зареєстроване Сокальською райдержадмiнiстрацiєю 01.09.1994р., як самостiйне пiдприємство. Злиття, подiл, 
приєднання та перетворення у звiтному перiодi не вiдбувались. 
 
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 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй чи представництв Товариство не має. 
 
Середньооблікова 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 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 15. 
Позаштатних працівників та працівників за сумісництвом та таких, які працюють на умовах неповного 
робочого дня немає. 
Фонд оплати праці: 178,0 тис. грн. і з попереднім роком збільшився на 29,00 тис. грн.  
Протягом звітного періоду кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників, не змінювалась. Розроблені посадові інструкції, проводяться комплексні заходи по досягненню 
встановлених нормативів безпеки праці та виробничого середовища. 
 
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 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 
 
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 
Спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не було за 
звітний період. 
 
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 було, реорганiзацiя на пiдприємствi не здiйснювалась 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облікова політика акціонерного товариства розкриває конкретні принципи, основи, угоди, правила та практику, 
які Товариство застосовує для підготовки і представлення фінансової звітності. Чинна Облікова політика 
розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Метою чинної Облікової політики 
є забезпечення одноманітної і послідовної трансформації звітності по П(С)БО в звітність відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) починаючи з 01.01.2012 року. Фінансова звітність 
підготовлена у відповідності з принципом обліку по фактичним витратам, за виключенням фінансових 
інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або 
збитку за період, і активів, наявних для продажу, що відображаються по справедливій вартості. Межа 
суттєвості при застосуванні до активів, зобов'язань та капіталу встановлюється з урахуванням вимог 
нормативних актів та становить 1% від валюти балансу. При встановлюванні межі ПАТ "Вірність" враховує не 
тільки розмір статті, але і економічну сутність, яка повинна бути проаналізована у відповідності до обставин. 
Межа суттєвості при складанні фінансової звітності за МСФЗ товариством застосовується тільки до суттєвих 
статей. Первісна оцінка основних засобів є собівартість. Після первісного визнання основні засоби оцінюються 
за нижчою з двох: балансовою вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування .Після  визнання 
активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не застосовується. 
Амортизація нараховується прямолінійним методом починаючі з моменту, коли об'єкт став придатним до 
експлуатації. Строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії та представлений 
таким чином. Будівлі та споруди - від 20 до 60 років; Машини та обладнання - від 5 до 10 років; Транспортні 
засоби - від 10 років; Офісний та виробничий інвентар - від 5 років; Інші - 10 років. Первісно запаси 



оцінюються товариством за собівартістю. Після первісного визнання - за меншою з таких двох величин: 
собівартість та чиста вартість реалізації. Для визначення собівартості запасів товариство застосовує метод 
конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Товариство визнає фінансовий актив або фінансове 
зобов'язання у балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового 
інструменту. За строком виконання зобов'язань фінансові активи товариство класифікує наступним чином: 
короткострокові - до одного року, довгострокові - більш одного року. Фінансові активи оцінюються 
товариством за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку. 
 
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), середньореалізаційні 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  
Основним видом діяльності підприємства є виробництво панчішне-шкарпеткових виробів. Основними 
клієнтами компанії є фізичні особи-підприємці. Перспективи розвитку компанії залежать від економічної 
ситуації в країні. При її покращенні збільшиться попит на продукцію ПАТ "Вірність". Інформація про 
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - відсутня. Нові технології 
не впроваджуються. 
 
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  
За останнi п"ять рокiв не було фактiв вiдчудження чи придбання активiв. Iнвесторiв не було. 
 
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  
Правочинів 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 не було. 
 
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  
Облiк основних засобiв в Товариствi здiйснюється з використання МСФЗ 16 "Основнi засоби". Основнi засоби 
згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства враховуються по первiснiй вартостi за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки 
часу, витрати, пов`язанi з цим, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв, якщо виконуються усi 
критерiї визнання.  
Амортизацiя за усiма групами основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть 
визначена рiвною нулю. За 2015 рiк Товариство не купувало нових основних засобiв.Залишкова вартiсть 
основних засобiв на кiнець 2015 року становить 588 тис. грн. i складається з наступних груп: 
-Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 490 тис. грн.; 
-Машини та обладнання - 70 тис. грн.; 



-Транспортнi засоби - 25 тис. грн.; 
-Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн. 
Основні засоби ПАТ "Вірність" розміщені за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, м.Сокаль, вул. 
Українська, буд.66. Проведення капітального будівництва у 2016 році не планується. Екологічних питання, що 
можуть позначитися на використанні активів підприємства - немає. Підприємство планує проводити поточний 
ремонт основних засобів для підтримання їх в належному для використання стані. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень  
Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є частi змiни законодавства та iнфляцiйнi процеси. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
За звiтний перiод штрафнi санкцiї пiдприємства мiнiмiзовано та в 2015 роцi фiнансовi санкцiї не 
застосовувались. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
В основу формування політики щодо формування фінансування діяльності ПАТ "Вірність" покладено план 
отримання доходів від реалізації продукції i вiдповiднi витрати на їх виконання. Окремо розраховано фiнансовi 
потоки, пов'язанi з розрахунками в бюджет по поточним рахункам i по борговим зобов'язанням, а також 
виконання iнших фiнансових зобов'язень.  
Фінансовий стан ПАТ "Вірність" характеризується нижченаведеними показниками: 
Валюта балансу протягом 2015 року знизилась на 300 тис.грн. У структурі майна Товариства за аналізований 
період необоротні активи зменшились на 45 тис.грн. Розмір власного капіталу Товариства за звітний період 
зменшився на 281 тис.грн і становить (- 621 тис.грн.). Коефіцієнт абсолютної ліквідності ПАТ "Вірність 
протягом 2015 року дорівнює нулю, що пояснюється відсутністю коштів та інших високоліквідних активів у 
Товариства. Коефіцієнт загальної ліквідності у 2015  знизився і становить 0,2, що свідчить про неможливість 
підприємства погасити свої зобов'язання без залучення фінансування з зовнішніх джерел. Коефіцієнт 
фінансової  незалежності у 2015 році з від'ємним значенням (-0,8) оскільки показник власного капіталу має 
від'ємне значення. Це свідчить про фінансову нестійкість підприємства. Коефіцієнт покриття зобов'язань 
Товариства власним капіталом  (-2,2) показує, що зобов'язання Товариства є значними і не можуть бути 
погашені за рахунок власних коштів або інших активів підприємства. 
Оскільки підприємство за підсумками 2015 року отримало збитки, то коефіцієнт рентабельності становить -
0,3.Виходячи з загального фінансового аналізу ПАТ "Вірність" у 2015 році, фінансовий стан Товариства 
вимагає зовнішнього фінансування. В іншому випадку існує ризик повної неплатоспроможності підприємства. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених та ще не виконаних договорів (контрактів) станом на 31 грудня 2015 року не було. У 2015 році 
підприємство дослідженнями не займалося. 
 
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) 
Згідно стратегії подальшої діяльності емітент планує розширення асортименту, оновлення виробничого 
обладнання. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік  
У звiтному перiодi дослiджень та розробок стосовно політики пiдприємства Товариством не проводились. 
 
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 
В 2015 році штрафних санкцій за порушення чинного законодавства не було. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
Додаткової інформації для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, підприємство надати 
не може. 
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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 3 4 5 6 7 8 
1. Виробничого 
призначення:  

633 588 0 0 633 588 

будівлі та споруди 500 490 0 0 500 490 
машини та обладнання 97 70 0 0 97 70 
транспортні засоби 26 25 0 0 26 25 
земельні ділянки     0 0 
інші 10 3 0 0 10 3 
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 
інвестиційна нерухомість     0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього  633 588 0 0 633 588 
Опис Облiк основних засобiв в Товариствi здiйснюється з 

використання МСФЗ 16 "Основнi засоби". Основнi 
засоби згiдно наказу про облiкову полiтику 
Товариства враховуються по первiснiй вартостi за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї. При 
необхiдностi замiни значних компонентiв основних 
засобiв через певнi промiжки часу, витрати, пов`язанi 
з цим, визнаються в балансовiй вартостi основних 
засобiв, якщо виконуються усi критерiї визнання. 
Амортизацiя за усiма групами основних засобiв 
нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна 
вартiсть визначена рiвною нулю. 
За 2015  рiк Товариство не купувало нових основних 
засобiв. 
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2015 
року становить 588 тис. грн. i складається з наступних 
груп: 
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 490 тис. 
грн.; 
- Машини та обладнання - 70 тис. грн.; 
- Транспортнi засоби - 25 тис. грн.; 
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3 тис. грн. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  -621 -340 
Статутний капітал (тис. грн.)  11 11 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  11 11 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 



чистих активів на 632 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 632 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 
України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 
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 0,00 X X 
у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 4,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 1373,00 X X 
Усього зобов'язань X 1377,00 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 

облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв 
банку не має. 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 
 

Дата виникнення події Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
07.05.2015 08.05.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Приватне підприємство "Аудиторська компанія 
"РЕЙТИНГ-АУДИТ" 

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

30687076 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 
буд.101 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№4129 26.03.2008 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів** 

д/н д/н д/н 01.01.1900 01.01.1900 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
Учасникам та керівним посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІРНІСТЬ", 
НКЦПФР 
 
 
 
 
 
         АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) 
Умовно-позитивний 
 
м. Київ        06 квітня 2016 року 
 
 
щодо річної фінансової звітності  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІРНІСТЬ" 
станом на 31.12.2015 р. за 2015р.   
  
код ЄДРПОУ 22380902, що зареєстроване за адресою:  
80000, Львівська обл., Сокальський р-н., місто Сокаль, вул. Українська, будинок 66 
станом на 31.12.2015р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Аудиторський висновок 
(Звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІРНІСТЬ" 
станом на 31.12.2015р. за 2015 р.   
 
м. Київ                                                                                                                                        06.04.2016 р. 



 
1.1Основні положення 
Ми провели аудиторську перевірку повного комплекту річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІРНІСТЬ" станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, що включає наступні 
форми: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), Звіт 
про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до фінансової звітності за 2015 рік, стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток /форми звітності додаються/. Фінансова 
звітність Товариства станом на кінець дня 31.12.2015 р. складена відповідно до вимог МСФЗ, що були 
розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, 
що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової 
звітності.  
 
1.2  Адресат 
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва та учасника ПАТ 
"ВІРНІСТЬ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної 
комісії з цінних паперів та Фондового ринку (далі - Комісія), та оприлюднення фінансової інформації 
Товариством. 
 
1.3 Вступний параграф 
ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІРНІСТЬ" зареєстроване  відповідно до Господарського та 
Цивільного  Кодексів, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" 
та інших законодавчих актів. 
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм 
найменуванням. 
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними 
документами, рішеннями. 
Станом на 31.12.2015 р. відокремлених підрозділів у Товариства  немає.  
 
1.3.1 Відомості про Товариство 
 
Повна назва підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІРНІСТЬ" 
Скорочена назва підприємства  ПАТ "ВІРНІСТЬ" 
Організаційно-правова форма підприємства  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Ознака особи Юридична 
Форма власності  Приватна 
Код за ЄДРПОУ 22380902 
Місцезнаходження: 80000, Львівська обл., Сокальський район, місто Сокаль, вулиця Українська , будинок 66 
Дата державної реєстрації Дата реєстрації  01.09.1994 року 
Свідоцтво про випуск акцій № 24/13/1/02 від 10липня 2012 року 
Номер запису в ЄДР №  1 408 120 0000 000087 
Основні види діяльності КВЕД: 14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів; 
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною 
сировиною та напівфабрикатами; 
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;  
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 
Розмір статутного капіталу 11140, 00 грн. (Одинадцять тисяч сто сорок грн.00 коп.) 
Перелік засновників Товариства 363 акціонерів володіють 22280 акцій на суму 11140 грн. 
 
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту 
щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, 
що стосуються підготовки аудиторського висновку. 
Масштаб перевірки:       
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  
цінних паперів  в  Україні",  Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок", Закону України "Про 
аудиторську  діяльність", "Про   господарські   товариства" та Міжнародних стандартів аудиту надання 
впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості 
національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і 
перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на 
одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємств. 
 Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, 



встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними 
стандартами аудиту, використовував як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю 
(моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні 
узагальнення результатів аудиту). Перевірка складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою 
передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та 
з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або 
наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь 
достовірності фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час 
аудиту проведення дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, 
розкритої у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в 
Україні, чинних протягом періоду перевірки. 
               Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими 
була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки 
матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, 
методи амортизації основних засобів, тощо.  
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
 
1.4  Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 
 
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 
фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих 
принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним 
протягом періоду перевірки. 
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(надалі - МСФЗ), та Облікової політики ПАТ "ВІРНІСТЬ". Річна фінансова звітність складена на підставі даних 
бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року. 
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності, а саме: 
- Баланс станом на 31.12.2015 року; 
- Звіт про фінансові результати за 2015 рік; 
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік; 
- Звіт про власний капітал за 2015 рік; 
- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015р. 
Фінансова звітність Товариства за 2015 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.  
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких 
неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу 
Товариства.  
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності 
ПАТ "ВІРНІСТЬ", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 
звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, 
відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових 
звітах протягом звітного періоду.  
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних 
документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 
 
 
1.5  Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  
Управлінський персонал ПАТ "ВІРНІСТЬ", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, 
зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2015 рік відповідно до Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV та Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку; 
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; 
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; 
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності 
Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА 
№ 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів 
аудиту". 
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 



- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; 
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 
- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 
Для проведення аудиторської перевірки за 2015 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора", підлягали та були надані для перевірки наступні документи: 
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2015 року; 
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2015 рік; 
3. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2015 рік; 
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2015 рік; 
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік; 
6. Статутні, реєстраційні документи; 
7. Протоколи, накази; 
8. Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи. 
 
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають 
на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що 
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 
 
1.6 Відповідальність аудитора 
 Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора", МСА 720   "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену 
аудитором фінансову звітність, МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності". 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і 
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти 
не містять суттєвих викривлень.  
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 
фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх 
оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ "ВІРНІСТЬ", а також оцінку загального подання 
фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб'єкта господарювання. 
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" в редакції Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14 вересня 2006 року № 140-
V, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV зі змінами та 
доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-
ВР, зі змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 
(РМСАНВ), (рік видання 2013), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 
24.12.2014 р. № 304/1 (надалі - МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
учасників Фондового ринку.   
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів   бухгалтерського 
обліку   та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ "ВІРНІСТЬ",  також оцінку 
загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати 
податків, зборів, обов'язкових платежів. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 
1.7 Думка аудитора  
Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення 
думки аудиторів. 
Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора 



щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності 
викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. 
Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається 
"Концептуальною основою фінансової звітності", виданою РМСБО у вересні 2010р., розміщеною на сайті 
Міністерства Фінансів України. 
Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за 
якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ.  
Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в 
електронній формі. 
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки 
аудиторів. 
Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють 
фінансовий стан Товариства. 
 
1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора 
Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації,  яка проводилась ПАТ "ВІРНІСТЬ"  перед 
складанням фінансової звітності за 2015 рік згідно Наказу № 15 від 30.11.2015 р., оскільки ця дата передувала 
даті, призначеній для  проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно 
процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна 
комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА.  
За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження  мають обмежений вплив  на фінансові звіти (в межах 
суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. 
 
1.9  Незгода з управлінським персоналом 
 
 Баланс не містить даних про відстрочені податкові активи, або зобов'язання Товариства.  Отже, для розкриття 
цієї інформації необхідно визначитись у обліковій політиці Товариства згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 
 
1.10 Умовно-позитивна думка 
Аудиторами проведений аудит фінансової звітності ПАТ "ВІРНІСТЬ" станом на 31 грудня 2015 року, а саме: 
"Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р." (Форма № 1), "Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) за 2015 р." (Форма № 2), "Звіту про рух грошових коштів за 2015р." (Форма №3), "Звіт про 
власний капітал за 2015 р." (Форма №4) та "Примітки до фінансової звітності за 2015 р." /форми фінансової 
звітності додаються/. Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази 
для висловлення думки аудиторів. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у пунктах 1.8 та 1.9. параграфу 1 
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності", 
фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан  ПАТ "ВІРНІСТЬ" станом на 31 
грудня 2015 року та його фінансові результати  і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату 
згідно з принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності.   
 
1.11 Пояснювальний параграф 
 
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки 
встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних 
бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не 
є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ та не повне 
розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого 
законодавства України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової 
звітності за МСФЗ за 2015 рік, згідно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми 
фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р № 73. Зазначені 
форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж 
це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Товариства  та результатів його  
діяльності за 2015 рік. 
Усі процедури по формуванню та сплаті статутного Товариства виконані з дотриманням чинного законодавства 
України. 
У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити 
висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
 
 



ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 
  
2.1 Відомості щодо діяльності . Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
 
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2015 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає 
фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2015 р. згідно з нормативними вимогами щодо 
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
Товариство для складання фінансової звітності використовує Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
Аудиторською перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені станом на 31.12.2015 року. 
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2015 року своєчасно та представлялась до відповідних 
контролюючих органів. 
Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності. 
Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп'ютерної техніки 
та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. 
В 2015 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність 
Товариства за 2015 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному 
обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим 
вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2015 р. Аудиторською 
перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2015 року вівся у цілому у 
відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV 
від 16.07.99 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування 
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та 
організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з 
питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  № № 24/13/1/02 від 10 липня 2012 року видане Західним 
територіальним управлінням НКЦПФР. 
 Кількість акцій 22280 шт.(Двадцять дві тисячі двісті вісімдесят штук) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,50 коп. (П'ятдесят копійок) кожна. 
 
Інформація про вартість чистих активів станом на 31.12.2015р.: 
№ з/п Найменування  показника Значення показника 
  на початок звітного періоду (тис. грн.) на кінець звітного періоду (тис. грн.) 
1 2 3 4 
1 Активи Товариства, тис. грн. 
(оцінна вартість) 1056 756 
2 Зобов'язання Товариства, тис. грн. 1396 1377 
3 Вартість чистих активів Товариства, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2) (340) (621) 
 
 
ПАТ "ВІРНІСТЬ"  дотримувалось вимог нормативно-правових актів Національної Комісії з цінних паперів та 
Фондового ринку в 2015 році. 
 
 
   Розкриття інформації про активи і зобов'язання 
 
Розкриття інформації щодо обліку та оцінки активів. 
Публічним акціонерним товариством за період з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року використовувались цілком 
правильні та обґрунтовані принципи здійснення класифікації активів в бухгалтерському обліку. В цілому 
оцінка активів відбувалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2015 року 
всіх видів активів - необоротних, оборотних та витрат майбутніх періодів шляхом перевірки даних 
інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу балансу та дає змогу 
визначити, що ця інвентаризація проведена згідно з чинним законодавством. 
 
Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів та їх зносу. 
Необоротні активи станом на 31.12.2015 року становлять 588 тис. грн., з яких: 
Первісна вартість основних засобів становить 2579 тис. грн.,знос - 1991 тис. грн.,залишкова вартість основних 
засобів - 588 тис грн. 
 
Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, незавершеного 
виробництва та товарів. 



Станом на 31.12.2015 року запаси (товари) Товариства становлять 125 тис. грн., з яких: вартість виробничих 
запасів становить 123 тис. грн., вартість готової продукції становить 2 тис. грн. 
Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості 
   Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства  станом на 31.12.2015 року свідчить, що інвентаризація 
проведена згідно з чинним законодавством. Векселі отримані станом на 31.12.2015 відсутні. Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 6 тис. грн., інша поточна дебіторська 
заборгованість, що відображена у рядку 1155 балансу Товариства становить 33 тис. грн. 
 
Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків. 
Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в 
обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих 
вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного 
обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок. 
Станом на 31.12.2015 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті 
становить 2 тис. грн.  
Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2015 року відсутні. 
 Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2015 року становлять 2 тис. грн. 
Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності. 
На Фонді у 2015 році загальногосподарські витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на результат 
діяльності.  
 
Інші оборотні активи. 
Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2015 р. відсутні.  
 
Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності 
Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх 
статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2015 року, а саме - ІІІ розділ "Поточні зобов'язання 
і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з 
згідно з чинним законодавством. Фактичні дані про зобов'язання Товариства  відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності вірно відображені у сумі 747 тис. грн. у розділі IІІ пасиву балансу станом на 
31.12.2015 року та розподілені наступним чином: 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
товари, роботи, послуги - 715 тис. грн.; 
з бюджетом - 4 тис грн.; 
розрахунки з оплати праці - 13 тис. грн.; 
розрахунки зі страхування - 7 тис. грн. 
Інші поточні зобов'язання становлять 8 тис. грн. 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення,що відображаються в ІІ розділі балансу Товариства станом на 
31.12.2015 року становлять 630 тис. грн. 
 
 
Розкриття інформації про статутний та власний капітал 
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність 
відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " 
Зареєстрований (Статутний) капітал ".  
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ "ВІРНІСТЬ"   Статутний капітал Товариства 
складає 11 140 грн. (Одинадцять тисяч сто сорок грн. 00 копійок), який поділений на 22 280 шт. (Двадцять дві 
тисячі двісті вісімдесят штук ) простий іменних акцій. (Статут Товариства, затверджений Протоколом 
загальних зборів акціонерів  Товариства № 1/2012 від 25 квітня 2012 року, зареєстрований  14081200000000087 
від 14.05.2012р. ). 
 
Перелік акціонерів, які володіють більш, як 10% акцій Товариства: 
1. ПП "Козацький курінь", код ЄДРПОУ 20827256, місцезнаходження:Україна, Львівська обл.,с. Острів, 
80000. Частка у статутному капіталі Товариства становить 75,031418%, що у кількісному виразі дорівнює 16717 
шт. 
 
Станом на 31.12.2015 року статутний капітал сформовано повністю, що становить                         
11 140,00 грн. (Одинадцять тисяч сто сорок  гривень 00 копійок). 
Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:  
Зареєстрований статутний капітал - 11 140,00  грн.; 
Сплачений статутний капітал  - 11 140,00 грн.; 
 



Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить (621) тис. грн. та складається з: 
зареєстрований (пайовий) капітал - 11 тис. грн.; 
непокритий збиток - 632 тис. грн. 
Станом на 31.12.2015 р. пайовий капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 11 тис. грн. 
Станом на 01.01.2015 р. непокритий збиток Товариства становив 351тис. грн. За результатами діяльності в 2015 
році Товариством отримано  збиток у розмірі 281 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. непокритий збиток 
Товариства становив 632 тис. грн. 
          На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій 
звітності і відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Структура власного капіталу Товариства: 
Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн. 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 11 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (351) (632) 
Усього 1495 (340) (621) 
 
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 
Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2015 року 
складають: 
Необоротні активи                                           588 тис. грн. 
Оборотні активи                                               168 тис. грн. 
    РАЗОМ  активи:                                           756 тис. грн. 
Поточні зобов'язання                                       747 тис. грн. 
Довгострокові зобов'язання та забезпечення  630 тис. грн. 
    РАЗОМ  зобов'язання:                                 1377 тис. грн. 
    Чисті активи: 
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання   (621) тис. грн. 
 
Станом на 31.12.2015 р. вартість чистих активів складає (621) тис. грн. і визначена згідно чинного 
законодавства. 
 
Аналіз фінансового стану 
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: баланс 
станом на 31 грудня 2015 року та звіт про фінансові результати за 2015 рік. 
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2015 р. та на 31.12.2015 р. проводилась на підставі 
розрахунків наступних показників: 
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх 
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення  
показника (0,25-0,5): 
   К абс.л 01.01.2015 р. = 2/766=0,0026 
  К абс.л 31.12.2015 р. = 2/747=0,0027 
 2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних 
запасів та затрат для погашення боргів:  
              К заг.лікв. 01.01.2015 р.= 423/766=0,5522 
              К заг.лікв. 31.12.2015 р.= 168/747=0,2249 
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них 
коштів до сукупних активів Товариства: 
 К авт. 01.01.2015 р.= -340/1056=-0,3220 
 К авт. 31.12.2015 р.= -621/756=-0,8214 
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до 
власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0: 
             К покр. 01.01.2015 р. = (630+766)/-340=-4,1059 
              К покр. 31.12.2015 р. = (630+747)/-621=-2,2174 
5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується  як відношення чистого прибутку до середньорічної 
вартості активів Товариства: 
  К рент. 31.12.2015 р. = -281/906=-0,3102 
Основні показники фінансового стану Товариства станом  на 01.01.2015 року та на 31.12.2015 року наведені в 
таблиці. 
Таблиця  
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 
  На 01.01.2015 р. На 31.12.2015 р. 
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,0026 0,0027 
2. Коефіцієнт загальної ліквідності            >1 0,5522 0,2249 



3.Коефіцієнт фінансової  незалежності (автономії)                >0,5 -0,3220 -0,8214 
4. Коефіцієнт структури капіталу <1 -4,1059 -2,2174 
5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше - - 0,3102 
 
   
2.2. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його 
середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під 
час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до 
управлінського персоналу  суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, 
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури,  спостереження та перевірка. Аудитор отримав 
розуміння  зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та 
корпоративного  управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з 
ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
У своїй поточній діяльності Товариства наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія 
управління ризиками в ПАТ "ВІРНІСТЬ" визначається Загальними зборами учасників, а загальне керівництво 
управлінням ризиками здійснює директор. 
Аудитор не отримав доказів стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фінансової звітності  
ПАТ "ВІРНІСТЬ" внаслідок шахрайства. 
 
 2.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю 
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
Товариством у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність". 
Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з 
інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії. 
 
2.4. Розкриття додаткової інформації про Товариство 
2.4.1.Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, підготовленій у відповідності МСФЗ 
Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан (Балансу) у 
відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство здійснило коригування сум, відображених у фінансовій 
звітності, підготовленій у відповідності з П(С)БО. 
 
2.4.2. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам 
законодавства 
Господарський кодекс визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному 
фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні 
господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі 
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними 
документами. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. 
Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам законодавства. 
За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система 
корпоративного управління створена, стан корпоративного управлiння  Товариства вiдповiдає законодавству 
України. Склад управлінського персоналу, стан управління та стан внутрішнього аудиту відповідає чинному 
законодавству. 
2.4.3.  Інформація про пов'язаних осіб 
Відповідно  до вимог МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони"  та МСА 550 "Пов'язані особи" 
аудитори звертались до управлінського персоналу  із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб  та, за 
наявності таких осіб, характеру  операцій з ними.  
Нами отримано підтвердження від управлінського персоналу стосовно того, що Товариство не володіє 
корпоративними правами інших підприємств.  
Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені відносини Товариства  з 
пов'язаними особами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності. 
 
2.5. Події після дати балансу 
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 



можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства   
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не 
знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 
відсутні - наведено достовірно.  
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з 
вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії. 
 
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на 
дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання 
фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових 
коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання 
бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події", МСБО 10 "Події після звітного 
періоду", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"). 
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  які потребують 
коригування у фінансовій звітності. 
 
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність 
суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо 
здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 
"Безперервність" та визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо 
або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно 
продовжувати діяльність. 
 
Загальний висновок 
Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України "   Про аудиторську діяльність ", 
Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, 
прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на 
те, що виконані необхідні умови: 
- аудитор отримав всю інформацію і пояснення,необхідні для цілей аудиту; 
- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства; 
- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань; 
- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Фонді обліковою політикою, котра в 
цілому відповідає вимогам законодавства України. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.  
Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2015 року, однак за 
допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та 
зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2015 року, в межах рівня суттєвості, 
визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. 
На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан станом на 31 грудня 
2015 року, а також фінансові результати за 2015 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 
 
 Основні відомості про аудиторську фірму: 
 
Повна назва підприємства Приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ" 
Скорочена назва підприємства  ПП "АК "РЕЙТИНГ-АУДИТ" 
Ознака особи Юридична 
Код за ЄДРПОУ 30687076 
Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101 
Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.08р., строк дії з 
26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України 
Свідоцтво  про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія П 000352 від 
12.02.2016 року, строк дії з 12.02.2016 
року до 28.02.2018 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
Сертифікат аудитора Давиденко Т.М. сертифікат - № 006583 від 02.07.2009 р., строк дії від 02.07.2009 р. до 
02.07.2019р. 
 
 
 
 
 
 



Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 
 
- дата та номер договору на проведення аудиту від 18.03.2016 р. № 18/03-3 
- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 18.03.2016 р. по 06.04.2016 р. 
 
Приватне підприємство  
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ  
"РЕЙТИНГ-АУДИТ" 
Заступник Директора                                                           м.п. _____________   Т.М. Давиденко 
Приватного підприємства  
"АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ  
"РЕЙТИНГ-АУДИТ"                                 
(сертифікат №006583)                                                                    06.04.2016 року 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 
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 2013 0 0 
2 2014 0 0 
3 2015 0 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 
Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть) Загальнi збори 

акцiонерiв 
Товариства у 2015 
роцi не проводились 
у зв'язку з важким 
становищем на 
пiдприємствi. 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) Загальнi збори 

акцiонерiв 
Товариства у 2015 
роцi не проводились 
у зв'язку з важким 
становищем на 
пiдприємствi. 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) Загальнi збори 

акцiонерiв 
Товариства у 2015 
роцi не проводились 



у зв'язку з важким 
становищем на 
пiдприємствi. 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 

1 

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так (*) Ні (*) 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 
Інші (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради 
(кожного члена наглядової ради) зазначається 
інформація щодо її (їх) компетентності та 
ефективності, а також інформація щодо виконання 
наглядовою радою поставлених завдань 

д/н 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 

2 

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) У складi наглядової 

ради не створено 
жодного комiтету. 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності 

д/н 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 



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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 
ревізора / ні) 

так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

0 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань 

(*) 
 Загальні збори 

акціонерів 
Наглядова рада Виконавчий 

орган 
Не належить до 

компетенції 
жодного органу 

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 

Ні Ні Ні Ні 



ради 
Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Так Ні 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 Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
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 Товариства 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
ться на 

загальних 
зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Ні Ні Так Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Ні Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Ні Ні Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 



* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

так  

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так  

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) Незадовільна 

вартість послуг 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше 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) Товариство не 

планує залучати 
інвестиції 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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 Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
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 товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 
(так/ні) 

ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 

01.01.1900 

яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управління відсутній 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

ні 

укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управління відсутній 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання 
кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на 
джерело розміщення їх тексту), відхилення та 
причини такого відхилення протягом року  

кодекс корпоративного управління відсутній 

 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
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 зміну їх складу за рік. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
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. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
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. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 



5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
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. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
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). 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Товариство не є фінансовою установою. 



 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Товариство не є фінансовою установою. 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" за ЄДРПОУ 22380902 
Територія  за КОАТУУ 4624810100 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв за КВЕД 14.31 
Середня кількість працівників, осіб (1) 15   
Адреса, телефон: 80000, Львівська, Сокальський р-н, м.Сокаль, вул.Українська, буд.66 (0257) 220-60 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2015 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010 633 588  
первісна вартість 1011 2666 2579  
знос 1012 (2033) (1991)  
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    
Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Гудвіл 1050    
Відстрочені аквізиційні витрати 1060    
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 633 588  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 376 125  
- виробничі запаси 1101 346 123  
- незавершене виробництво 1102    
- готова продукція 1103 30 2  
- товари 1104    
Поточні біологічні активи 1110    
Депозити перестрахування 1115    
Векселі одержані 1120    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 10 6  



Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130    
з бюджетом 1135    
- у тому числі з податку на прибуток 1136    
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 33 33  
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 2  
- готівка 1166    
- рахунки в банках 1167 2 2  
Витрати майбутніх періодів 1170 2 2  
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
- в резервах незароблених премій 1183    
- в інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 423 168  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 1056 756  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 11  
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410    
- емісійний дохід 1411    
- накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (351) (632)  
Неоплачений капітал 1425    
Вилучений капітал 1430    
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 (340) (621)  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515 630 630  
Довгострокові забезпечення 1520    
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525    
- благодійна допомога 1526    
Страхові резерви 1530    
- резерв довгострокових зобов'язань 1531    
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
- резерв незароблених премій 1533    
- інші страхові резерви 1534    
Інвестиційні контракти 1535    
Призовий фонд 1540    
Резерв на виплату джек-поту 1545    
Усього за розділом II 1595 630 630  
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600    
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610    
товари, роботи, послуги 1615 735 715  



розрахунками з бюджетом 1620 14 4  
- у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625 5 7  
розрахунками з оплати праці 1630 12 13  
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635    

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690  8  
Усього за розділом IІІ 1695 766 747  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800    

Баланс 1900 1056 756  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам МФСО. 
 
 
 Керівник   Дiлай Тетяна Петрiвна 

 
 Головний бухгалтер   Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" за ЄДРПОУ 22380902 
 найменування   

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2015 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 515 362 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (208) (188) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 307 174 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120 38 14 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (257) (196) 
Витрати на збут 2150 (12) (19) 
Інші операційні витрати 2180 (357) (86) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190   
збиток 2195 (281) (113) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250   
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270   
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290   
збиток 2295 (281) (113) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350   
збиток 2355 (281) (113) 

II. Сукупний дохід 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 



1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -281 -113 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 112 91 
Витрати на оплату праці 2505 178 149 
Відрахування на соціальні заходи 2510 68 56 
Амортизація 2515 25 28 
Інші операційні витрати 2520 141 110 
Разом 2550 524 434 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 22280 22280 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 22280 22280 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (12,61) (5,07) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (12,61) (5,07) 
Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 
Примітки: 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням 
відповідних податків, зборів, знижок тощо. 
 
 
 Керівник   Дiлай Тетяна Петрiвна 

 
 Головний бухгалтер   Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" за ЄДРПОУ 22380902 
 найменування   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

 
За 2015 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 551 416 
Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015   
Надходження від повернення авансів 3020   
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   
Надходження від операційної оренди 3040   
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095 21 23 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 (264) (168) 
Праці 3105 (145) (127) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (75) (62) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (74) (79) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116   
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (23) (39) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (51) (40) 
Витрачання на оплату авансів 3135   
Витрачання на оплату повернення авансів 3140   
Витрачання на оплату цільових внесків 3145   
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190 (14) (2) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 1 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205   
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215   
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255   
необоротних активів 3260   
Виплати за деривативами 3270   
Витрачання на надання позик 3275   
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280   



Інші платежі 3290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300   
Отримання позик 3305   
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   
Інші надходження 3340   
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345   
Погашення позик 3350   
Сплату дивідендів 3355   
Витрачання на сплату відсотків 3360   
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 1 
Залишок коштів на початок року 3405 2 1 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415 2 2 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими 
напрямами і на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Дiлай Тетяна Петрiвна 

 
 Головний бухгалтер   Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" за ЄДРПОУ 22380902 
 найменування   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

 
За 2015 р. 

 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510     
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

- збільшення (зменшення) запасів 3551     
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552     

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

3564     



розрахунками з оплати праці 
- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566     

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  
Сплачені відсотки 3585 X  X  
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200  X  X 
необоротних активів 3205  X  X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215  X  X 
дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення позик 3230     
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235     

Інші надходження 3250  X  X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X  X  
необоротних активів 3260 X  X  
Виплати за деривативами 3270 X  X  
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300  X  X 
Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X  X  
Погашення позик 3350 X  X  
Сплату дивідендів 3355 X  X  
Cплату відсотків 3360 X  X  
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     
 
Примітки: 



д/н 
 
 
 Керівник   Дiлай Тетяна Петрiвна 

 
 Головний бухгалтер   Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Вiрнiсть" за ЄДРПОУ 22380902 
 найменування   

 
Звіт про власний капітал 

 
За 2015 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 11    (351)   (340) 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 11 0 0 0 (351) 0 0 (340) 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     (281)   (281) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

Накопичені курсові різниці 4113        0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200        0 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240        0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260        0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290        0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (281) 0 0 (281) 
Залишок на кінець року 4300 11 0 0 0 (632) 0 0 (621) 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Дiлай Тетяна Петрiвна 

 
 Головний бухгалтер   Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки) 

 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІРНІСТЬ" 
Сфера діяльності 
Основні відомості про емітента 
Повне найменування  Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вірність" 
 
Скорочене найменування                        ПАТ "Вірність" 
Код за ЄДРПОУ 22380902 
Код за КВЕД 14.31 Виробництво панчішно- шкарпеткових виробів 
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною,живими тваринами,текстильною 
сировиною та напівфабрикатами 
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами  харчування,напоями та тютюновими виробами 
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 
Організаційно- правова форма Публічне акціонерне товариство 
Основний вид діяльності 14.31 Виробництво панчішно- шкарпеткових виробів 
 
Найменування органу,яким було здійснено реєстрацію Сокальська районна державна адміністрація 
Львівської області 
Дата державної реєстрації 01 вересня 1994року 
Юридична адреса Товариства 80000,Львівська обл.,Сокальський район, м.Сокаль, вул.Українська, 66 
Фактичне місцезнаходження Товариства 80000,Львівська обл.,Сокальський район, м.Сокаль, 
вул.Українська, 66 
Телефон (257)   2-20-60 
Головні посадові особи на Товаристві: 
Голова правління 
Головний бухгалтер  
Ділай   Тетяна Петрівна 
Ахтянкіна Наталія Анатоліївна 
      Статут ПАТ "Вірність" затверджено черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2012року та 
зареєстровано державним реєстратором Сокальської РДА Львівської області 14.05.2012 року (номер запису 
14081050015000087). 
      Станом на 31.12.2015року чисельність працівників становить 15 людей, кількість акціонерів - 1(одна) 
юридична особа(75,031418% акцій) та 362 фізичні особи. Власників облігацій немає. 
      Послугами торговців цінними паперами і юридичних осіб , уповноважених виплачувати дохід від цінних 
паперів Товариство не користувалось. 
     Загальні збори акціонерів у 2015році не проводились. Звіт за 2014рік подано до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 29.04.2015року та опубліковано в Бюлетені "Цінні папери" №78 від 
30.04.2015року.Інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет www.virnist.bfg.lviv.ua - 
29.04.2015року. 
Основи підготовки фінансової звітності 
Заява про відповідність 
Фінансова звітність ПАТ "ВІРНІСТЬ" складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. Фінансова звітність 
Товариства базується на таких принципах: історичної собівартості, визнання доходу, відповідності та повного 
розкриття; на таких допущеннях: безперервності діяльності, єдиного грошового вимірника та періодичності. 
Фінансова звітність відповідає таким обмеженням: суттєвості, особливості галузі, консерватизму, своєчасності, 
балансу між вигодами та витратами, достовірності та справедливості надання інформації. Фінансовій звітності 
притаманні наступні якісні характеристики: дохідливість, достовірність, зіставність  та доречність. 
Принципи оцінки 
  Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості, окрім фінансових документів, 
відображених за справедливою вартістю, інвестицій, що є в наявності для продажу. Товариство веде 
бухгалтерський облік відповідно до Українського законодавства і стандартів бухгалтерського обліку. Дана 
фінансова звітність була підготована на основі даних бухгалтерського обліку за П(С)БО, і була скорегована для 
приведення у відповідність з МСФЗ. Ці коригування також включають деякі декласифікації деяких активів і 
зобов'язань, доходів і витрат по відповідних заголовках фінансової звітності. 
 



Використання оцінок і думок 
       Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ вимагає від керівництва вироблення думок, 
оцінок і допущень, що впливають на вживання облікової політики і суми активів, зобов'язань, доходів і витрат, 
що приводяться в звітності. Не дивлячись на те, що дані оцінки засновані на обізнаності керівництва про 
існуючі події, фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок. Оцінні значення і основні допущення 
передивляються на постійній основі. Зміни оцінних думок призначаються в тому періоді, в якому проведений 
перегляд суджень, якщо зміни в оцінках впливають лише на цей період, або в поточному і подальших періодах, 
якщо зміни в оцінках роблять вплив на поточний і послідуючі періоди. 
Найбільш істотною областю, що вимагає використання оцінок та припущень керівництва є 
" термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів; 
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом 
професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні 
економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання 
послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів 
майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів. 
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та 
нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та 
нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних 
періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних 
відрахувань та балансову вартість основних засобів. 
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає 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. 
Припущення про безперервність діяльності 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 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 безперервності діяльності. 
Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства. 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 2015 року. 
Функціональна валюта та валюта подання 
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся 
фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, якщо не 
вказано інше. 
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому 
Фінансова звітність була підготована  виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою 
діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення 
зобов'язань у ході звичайної діяльності.  
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному 
середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні 
буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом 
України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання 
кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити 
ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає 
невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів 
Товариства та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх 
погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 
Застосування нових стандартів та інтерпретацій 
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, Товариство застосувало всі нові 
та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов'язковими для 
застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2015р. Застосування доповнень та змін до стандартів 



та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати 
діяльності Товариства. 
Основні положення облікової політики 
        Відповідно до МСФЗ Товариством визначено облікову політику. Облікова політика в Товариства була 
заснована на підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, порівняльній 
інформації, представленій в даній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року. При 
підготовці початкового звіту про фінансове положення Товариство проаналізувало кожну статтю балансу з 
точки зору відповідності щодо визначення та оцінки критеріям МСФЗ в контексті обраної облікової політики та 
виявлення помилок, скорегувало суми, вказані раніше у фінансовій звітності, підготованій відповідно до 
принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні.  
        Облікова політика складена для розкриття принципів, основ, домовленостей, правил та методик, яких 
дотримується Товариство, при складанні та поданні фінансових звітів. Облікова політика Товариства може бути 
змінена тільки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з метою підвищення інформативності 
звітності. Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, що передбачає постійне ( із 
року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Помилки попереднього періоду 
виправляються шляхом ретроспективного перерахунку через рахунок "Нерозподілені прибутки (збитки)". 
Нижче вказані основні положення облікової політики, використані для підготовки. 
   2.1 Функціональною валютою і валютою представлення є гривня. 
  2.2 Визнання, оцінка  та облік основних засобів Здійснюється відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". 
Одиницею обліку  визначено окремий об'єкт  основних засобів. 
  2.3 Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизацію 
малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. 
 2.4 Визнання, оцінка та  облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні 
активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів. 
 2.5 Нарахування накопиченої амортизації  засобів здійснюється прямолінійним методом. 
 2.6 Товарно - матеріально цінності визнають,оцінюють та обліковують  згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси". 
Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та балансі  за фактичною 
виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих 
запасів  і готової продукції здійснюють за методом "ФІФО". 
 2.7 Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається 
оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності  
окремих дебіторів. 
 2.8  Для всіх видів довгострокової  і поточної заборгованості , які не є заборгованістю за продукцію, товари, 
роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю. 
 2.9 Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з 
первісним строком погашення до трьох місяців. 
 2.10 Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами передбаченими колективним 
договором та штатним розписом. 
 2.11 Створення забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно з МСБО 19 "Виплата 
працівникам". 
 2.12 Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття інформації щодо таких активів 
надається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 
2.13  Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків , коли існує 
ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких 
зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню за 
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди є мало ймовірною. 
2.14 Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені 
зобов'язання та непередбачені активи", існування яких підтвердиться невизначеними майбутніми подіями, не 
повністю контрольованими Товариством , а саме судові справи проти Товариства, коли скоєння Товариством 
правопорушень є невизначеним. 
 2.15 Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до МСБО 18 " Дохід". Дохід від 
надання послуг в фінансовому обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів і визначається,виходячи із ступеня завершеності операцій надання 
послуг на дату балансу. 
2.16 Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України. 
Відстрочені податкові активи  та зобов'язання розраховуються по всіх тимчасових різницях  за методом 
балансових зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по всіх тимчасових різницях, що 
виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 
звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного 
відображення гудвілу, активу або зобов'язання за операцією, що не являє собою об'єднання компаній, і яка на 
момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи на збиток. 
2.17  В разі придбання Товариством своїх акцій вартість придбання,включаючи відповідні витрати на 
проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток  вираховується із загальної суми капіталу як власні 



викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному 
випуску таких акцій отримана сума включається до складу капіталу. 
2.18 Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату тільки, якщо вони 
були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були 
запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску. 
2.19 Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату 
( коригуючи події), відображені у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є 
коригуючи ми подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, якщо вони є істотними. 
2.20 Істотними вважаються події сума яких перевищує 1% від валюти балансу, станом на 31 грудня звітного 
періоду. 
Зміни в обліковій політиці 
Змін в обліковій політиці Товариства не відбувалось. 
Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності 
Для забезпечення зіставленості інформації у фінансовій звітності та відповідно до п.39 МСБО 1 "Подання 
фінансової звітності" фінансова звітність ПАТ "Вірність" надається користувачам фінансової звітності в такому 
складі на наступні звітні дати: 
- Звіт про фінансовий стан (баланс) станом на 31.12.2015року 
- Звіт про сукупні доходи та витрати (звіт про фінансові результати) за 2015рік 
- Звіт про рух грошових коштів за 2015рік 
- Звіт про власний капітал за 2015рік 
БАЛАНС 
Нематеріальні активи. 
     Нематеріальні активи обліковуються за ціною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу ( 
амортизації ). Амортизація здійснюється прямим методом виходячи із встановленого строку їх використання, 
але не більше ніж 10 років. В складі нематеріальних активів Товариства відображається вартість програмного 
забезпечення. В 2015 році Товариство не мало нематеріальних активів. 
Основні засоби. 
    Основні засоби відображаються у Балансі Товариства за первісною вартістю з урахуванням вартості витрат 
на реконструкцію і модернізацію. Нарахування амортизації проводиться з застосуванням прямолінійного 
методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний 
період часу використання об'єкта основних засобів. 
   На початок звітного  року первісна вартість основних засобів дорівнює  2666 тис.грн. Сума нарахованої 
амортизації - 2033 тис. грн. Вибуло основних засобів за рік на суму 87 тис.грн. (амортизація 67 тис.грн.). На 
кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів дорівнює 2579 тис.грн. Сума нарахованої 
амортизації - 1991 тис.грн. 
   Детальніший аналіз руху основних засобів в 2015 році.(тис.грн.) 
Групи основних засобів Залишок на початок            року Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік
 Залишок на кінець року 
 Первісна  
вартість Знос Первісна  
вартість Знос  Первісна  
вартість Знос 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 1283 783   10 1283 793 
Машини та обладнання 1090 993 62 48 13 1028 958 
Транспортні засоби 245 219   1 245 220 
Інструменти, прилади,інвентар 48 38 25 19 1 23 20 
Разом 2666 2033 87 67 25 2579 1991 
 
 
Запаси. 
Запаси Товариства відображаються по меншій з двох величин: собівартості або чистій вартості реалізації. На 
витрати запаси відносяться по методу "ФІФО". 
   Станом на 31.12.2015року, виробничі запаси Товариства становили 123тис.грн. 
У 2015 році підприємство провело уцінку запасів вартість ,яких знизилась через тривалий термін зберігання. 
    Детальніший аналіз запасів Товариства в 2015 році (тис.грн.) 
Найменування показника Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік 
  Збільшення вартості реалізації Уцінка 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 29 - 155 
Тара і тарні матеріали 1 -  
Будівельні матеріали 80 - 27 
Запасні частини 12 -  
Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 -  
Разом 123 - 182 



 
Дебіторська заборгованість. 
    Дебіторська заборгованість відображається у Балансі  за чистою вартістю реалізації. Станом на 31.12.2015 
року розмір дебіторської заборгованості Товариства складає -    6тис.грн. 
Кредиторська заборгованість. 
В даній статті показана сума заборгованості постачальникам, підрядникам за матеріальні цінності, виконані 
робот та отримані послуги. Станом на 31.12.2015року Товариство має кредиторську заборгованість в розмірі - 
715 тис. грн. 
Розрахунки з бюджетом. 
   В даній статті відображено суми кредиторської заборгованості перед бюджетом по всіх видах податків, 
включаючи податки з працівників Товариства, строк сплати якої ще не настав. Простроченої заборгованості 
перед бюджетом підприємство не має. 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Дохід від реалізації продукції. 
Для визнання доходу від реалізації продукції Товариства використовувався метод нарахувань. Згідно з цих 
методом доход визнається на момент відвантаження надання послуг споживачеві. За 2015рік чистий дохід від 
реалізації послуг Товариства становив 515тис.грн. 
Собівартість реалізованої продукції склала 208 тис.грн. 
    Інші операційні доходи. 
Інші операційні доходи за 2015 рік склали 38 тис.грн. і складаються з : 
- Операційна оренда активів -  18тис.грн. 
- Дохід від реалізації інших оборотних активів - 20 тис.грн. 
 
Інші операційні витрати. 
     Інші операційні витрати за 2015 рік склали 357тис.грн. і складаються з витрат на: 
-Електроенергію - 68тис.грн. 
   - Водопостачання -1тис.грн. 
   - Амортизацію - 6тис.грн.. 
    - Списання необоротних активів -20 тис.грн. 
    - Витрати на проведення електромонтажних робіт - 43 тис.грн. 
    - Собівартість реалізованих виробничих запасів - 18 тис.грн. 
    - Витрати на доставку пільгових пенсій  - 18 тис.грн. 
    - Втрати від знецінення запасів - 182 тис.грн. 
    - Втрати від псування цінностей - 1 тис.грн. 
 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування. 
Згідно звіту про фінансові результати за 2015рік збиток Товариства складає 281тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 
      Основні витрачання коштів Товариства в 2015 році були пов'язані з: придбанням товарів, робіт, послуг ( 
264тис.грн.), витрачанням на оплату працівникам  
( 145тис.грн.),зобов'язання з податку на додану вартість (23тис.грн.), відрахувань на соціальні заходи 
(75тис.грн.), зобов'язання з інших податків і зборів ( обов'язкових платежів) (51тис.грн.). 
      Інші витрачання грошових коштів становлять 14тис.грн. і складаються з : послуги банку - 2 тис.грн. , оплата 
за досавку пільгових пенсій - 7тис.грн., штрафні санкції за нестворення робочих місць для працевлаштування 
інвалідів - 5 тис.грн. 
     Основні надходження  грошових коштів забезпечили надходження коштів від реалізації продукції  ( 
551тис.грн.), інші надходження (21тис.грн.). 
 
Звіт про власний капітал 
     Згідно статуту, статутний капітал Товариства становить 11 тис.грн., поділений на 22280 простих іменних 
акцій, номінальною вартістю 0,5 грн. кожна акція. 
    Додаткового випуску акцій не було. Викуп власних акцій у акціонерів не проводився. Емісійний дохід не 
одержувався. 
Прибуток на акцію 
      За 2015 рік у статутному  капіталі  Товариства змін не відбувалось. Кількість акцій протягом року не 
змінювалась та складала 22280 штук. Кількість акціонерів - 363. 
     Збиток Товариства за 2015 рік  після оподаткування склав 281тис.грн. Збиток на акцію, згідно МСФЗ 33, 
розраховується як : 
ЕРS = Збиток /кількість акцій 
Збиток на акцію за результатами діяльності 2015 року складає:  -12,61 грн. 
Виправлення помилок попереднього періоду у поточному році. 
При складанні фінансової звітності за 2015 рiк вихідні залишки не змінювались 
Розкриття інформації про пов'язані сторони 



У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони", сторони вважаються пов'язаними, 
якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої 
сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної 
сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі. 
Пов'язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов'язаними сторонами. Ціни та умови 
таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов'язаними сторонами. 
Операції із пов'язаними сторонами у Товариства відсутні. 
ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Економічна ситуація 
Операційна діяльність Товариства здійснюється в Україні. Закони та інші нормативні акти, що впливають на 
діяльність підприємства в Україні, можуть підлягати змінам за невеликі проміжки часу. Як результат цього, 
активи та операційна діяльність Товариства можуть підлягати ризику в разі будь-яких несприятливих змін у 
політичному та економічному середовищі. 
Податкова система 
На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з  
1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток 
та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов'язкових платежів. Податки та 
нарахування, що сплачуються Товариства, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної 
плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які 
виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед 
державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і 
створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші 
питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), 
підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку 
уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в 
Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою. 
 
Юридичні зобов'язання 
В ході звичайної діяльності Товариство має справу з судовими позовами і претензіями. Керівництво вважає, що 
максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які є наслідком таких позовів або претензій, у разі виникнення 
такої відповідальності, понад вже визнаною у фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на 
фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства. 
Станом на звітні дати Товариство не виступало стороною в жодному судовому процесі. 
 
 
ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 
Основні фінансові зобов'язання Товариства включають позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані 
фінансові зобов'язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Товариства.  
Товариство не приймало участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. 
Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і 
зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Товариства. 
В процесі своєї діяльності Товариство підлягає впливу різних фінансових ризиків. Товариство приділяє 
особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки 
для результатів діяльності Товариство. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти 
ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і 
юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, 
направлених на приведення цих ризиків до мінімуму. 
1. Кредитний ризик 
Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в 
основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. 
Грошові кошти розміщуються фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо 
надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до 
кредитного ризику. 
2. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні 
строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Зметою управління та мінімізації даного ризику, 
Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення.  
3. Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 
інструментами буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: 
валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий ризик. 
Валютний ризик 
Валютний ризик - це ризик, внаслідок якого виникає можливості того, що зміни курсів валют будуть 



здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів. 
Значні коливання курсів не можуть значно вплинути на розмір прибутку Товариства, оскільки в Товариства 
основні замовники резиденти України, а операції в іноземній валюті складали  не значну частину замовлень. 
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