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 правління

Пустовойт Надiя Федорiвна
(підпис)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04012951
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01010, м. Київ, Суворова, 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 590-45-00 590-45-01
6. Електронна поштова адреса
o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

29.04.2014
(дата)

Бюлетень Цінні папери України 79
29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого
(дата)
видання)

http://www.kievorgbud.kiev.ua/zbory.html
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець
звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
X
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
X
бухгалтерського 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)
1. таблиця 11. Основнi вiдомостi емiтента :
п 4, 5, 6 - поточний рахунок у iноземнiй валютi у ПАТ вiдсутнiй.
2.таблиця 12. Крiм трьох видiв дiяльностi у ПАТ зареєстровано: 74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у. 68.20 - Надання в
оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна,
18.14 - Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов’язаних iз нею
послуг.
3. таблиця Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб –
таблиця на заповнена, ПАТ не приймає участі в створенні юридичних
осіб.
4. таблиця Інформація щодо посади корпоративного секретаря –не
заповнена, посади корпоративного секретаря в ПАТ не існує.
5. таблиця - Iнформацiя про рейтингове агентство - таблиця не заповнена,
агентство у ПАТ вiдсутнє, рейтингова оцiнка не визначалася.
6.таблиця 6.1. - Посадовi особи згоди на оприлюднення паспортних
33. Примітки
данних не надали.
7. таблиця 2. - Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями
емiтента - не заповнено реквiзит "дата внесення до реєстру" про
юридичних осiб у органах управлiння тому, що вони облiковують акцiї у
депозитарiя i в реєстрi власникiв цiнних паперiв вiдсутнi.
8. Таблиця - Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше
акцiй емiтента - фiзичнi особи акцiями бiльше 10 % не володiють.
12. Таблиця 11. Вiдомостi про цiннi папери:
2) - не заповнена, процентнi облiгацiї не випускалися.
3), 4) - не заповненi, iншi та похiднi цiннi папери не випускалися.
5) - не заповнена, викуп власних акцiй не здiйснювався.
14. в) г) Таблиця 13.3. - зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi,
кредити не оформлялися, вiдсотки не сплачувалися. Основнi види
продукцiї переробної промисловостi та їх собiвартiсть вiдсутнi i не

випускалися.
15. Iнформацiя про гарантiї третьої особи вiдсутня, борговi цiннi папери
не випускалися.
17. Голову наглядової ради обирають члени наглядової ради.
Голову ревiзiйної комiсiї обирають члени ревiзiйної комiсiї.
18. Iнформацiя про iпотечнi облiгацiї вiдсутня, iпотечнi облiгацiї не
випускалися.
19. 1), 2). 3), 4), 5) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття вiдсутня, iпотечнi облiгацiї не випускалися. Розмiр iпотечного
покриття, спiввiдношення зобов'язань з iпотечним покриттям, структура
покриття - вiдсутнi.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв вiдсутня, кредити не оформлялися.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, iпотечнi
сертифiкати не випускалися.
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
23. Iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня.
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, сертифiкати не
випускалися.
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня,
сертифiкати ФОН не випускалися.
26. Розрахунок активiв ФОН не здiйснювався.
27. Правила ФОН вiдсутнi.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, цiльовi облiгацiї не
випускалися.
ПАТ виконує комплексне проектування електроенергетичних об'єктiв
(електроенергетичнi системи, електричнi пiдстанцiї, лiнiї
електропередач), архiтектурне та будiвельне проектування,проектнi,
проектно-дослiднi, iншi роботи в будiвельнiй галузi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка АВ № 141843
3. Дата проведення державної реєстрації
16.05.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)
388207.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
94
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих i технічних
наук
10. Органи управління підприємства
Органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
300335
3) поточний рахунок
2600417139
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

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська діяльність у будівництві
пов’язана iз створенням об’єктів
архітектури

АВ №
601950

07.02.2012 Державна
22.11.2016
архітектурна
інспекція
України.
Інспекція
державного
архітектурнобудівельного
контролю у м

Опис Товариство передбачає продовжувати оформлення
ліцензій та дозволів на виконання усіх основних
видів діяльності.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Держава в особі
Управління комунального
майна - Київська міська
державна адміністрація
(Київська міська Рада)
Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

22883141

д/н
Усього

000

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
01044Україна м. Київ 0
Хрещатик, 36

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
0
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бачинський Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1944
5) освіта
вища, Київський інженерно-будівельний інститут, інженер будівельник
6) стаж керівної роботи (років)
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ ХК "Київмiськбуд", начальник управлiння, головний iнженер треста, начальник вiддiлу
ВАТ
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2003 на 5 років
9) Опис
Бачинський В.В. - згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган,
який видав) не надав. Функцiї та повноваження виконував згiдно iз Статутом та
Положенням про правлiння. Додаткову винагороду за виконання повноважень члена
правлiння не отримував. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Обраний на посаду Голови правлiння загальними зборами акцiонерiв 11.06.2003 р. на
повторний термiн. 14.12.2011р. (протокол зборів № 13 від 14.12.2011р.) повноваження
голови та членів виконавчого органу Товариства (правління ВАТ ПТІ «Київоргбуд») – не
припинені. Згiдно з наказом по ПАТ" ПТI "Київоргбуд" вiд 15.12.2011р. № 88 продовжував
виконувати повноваження голови правлiння. Акцiонер, володiє акцiями Товариства - 122
шт., працiвник ПАТ " ПТI "Київоргбуд".
Згiдно наказу по ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 05.03.2013р. № 28-К, виданого на пiдставi
рiшення Наглядової ради Товариства вiд 20.02.2013р. (протокол №20/02-13), Бачинський
В.В. переведений на посаду радника. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Виконував
свої обов’язки з 05.05.1997р. по 04.03.2013р року.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовойт Надiя Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1955
5) освіта

вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер будiвельник
6) стаж керівної роботи (років)
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
директор ТОВ «Проектна компанiя «Ярус»
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.03.2013 на 3 роки
9) Опис
Пустовойт Н.Ф. згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Функцiї
виконує згiдно iз Статутом, контрактом та Положенням про правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримувала.Посади на
iнших пiдприємствах не займає.
Згiдно з Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20.02.2013р. (протокол № 20/02-13) з
05.03.2013р. Пустовойт Н.Ф. обрано (призначено) Головою Правлiння Товариства, шляхом
переведення її з посади виконавчого директора Товариства строком на три роки (пункт 11.5
Статуту).
1) посада
Перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1965
5) освіта
вища, Московський державний унiверситет iм. М.В.Ломоносова
6) стаж керівної роботи (років)
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" - генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.12.2011 термiном на 3 роки
9) Опис
Мельник С.I. згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Функцiї
виконує згiдно iз контрактом та Положенням про правлiння. Обрана на посаду першого
заступника голови правлiння Наглядовою радою Товариства 16 грудня 2011 року протокол
№ 16/12-11 термiном на 3 роки. Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє. Додаткову
винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримувала. Змiни посадової
особи протягом 2013 року не вiдбувалися, посада введена Наглядовою радою Товариства в
його органiзацiйну структуру вперше.. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовойт надiя Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1955
5) освіта
вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер будiвельник
6) стаж керівної роботи (років)
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
директор ТОВ «Проектна компанiя «Ярус»
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.08.2012 терміном на три роки
9) Опис
Пустовойт Н.Ф. згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Обрана на посаду виконавчого директора з 13.08.2012р. (наказ № 24-к вiд 13.08.2012р.).
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10.08.2012р. (протокол № 10/08-12) обрано
(призначено) Пустовойт Н.Ф. з 13 серпня 2012р. членом правлiння Товариства строком на
три роки (пункт 11.5 Статуту). Посада введена Наглядовою радою Товариства в його
органiзацiйну структуру вперше. Виконувала свої обов’язки з 01.01.2013р. по 04.03.2013
року.Функцiї виконвала згiдно iз Статутом, контрактом та Положенням про правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримувала.Посади на
iнших пiдприємствах не займає.
Згiдно з Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20.02.2013р. (протокол № 20/02-13) з
05.03.2013р. Пустовойт Н.Ф. обрано (призначено) Головою Правлiння Товариства, шляхом
переведення її з посади виконавчого директора Товариства строком на три роки (пункт 11.5
Статуту).
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуща Валентина Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1958
5) освіта
вища - Київський торговельно-економiчний iнститут, економiст
6) стаж керівної роботи (років)
22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ ПТI "Київоргбуд" - головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2003 терміном на 5 років
9) Опис
Гуща В.Г. згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Начальник вiддiлу - головний бухгалтер ПАТ" ПТI "Київоргбуд". Обрана на посаду члена
правлiння загальними зборами акцiонерiв 11.06.2003 р. на повторний термiн.
14.12.2011р. (протокол зборів № 13 від 14.12.2011р.) повноваження голови та членів
виконавчого органу Товариства (правління ВАТ ПТІ «Київоргбуд») – не припинені. Згiдно з
наказом по ПАТ" ПТI "Київоргбуд" вiд 15.12.2011р. № 88 продовжувала виконувати
повноваження члена правлiння. Функцiї та повноваження виконува згiдно iз Статутом i
Положенням про правлiння. Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє. Додаткову
винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримувала Посади на iнших
пiдприємствах не займала.
Згiдно з Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30.07.2013р. (протокол № 30/07-13)
Гущу В.Г звiльнено (припиненi повноваження) з 30 липня 2013 р. з посади члена Правлiння
Товариства згiдно з поданою заявою про дострокове припинення повноважень члена
правлiння ПАТ у зв’язку iз звiльненням (пiдпункт 10.12.8 пункту 10.12. Статуту) .
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривий Олександр Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1950
5) освіта
вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-геодезист
6) стаж керівної роботи (років)
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ ПТI "Київоргбуд" - начальник вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2003
9) Опис
Кривий О.П. - згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на
посаду члена правлiння загальними зборами акцiонерiв 11.06.2003 р. на повторний термiн.
14.12.2011р. (протокол зборів № 13 від 14.12.2011р.) повноваження голови та членів
виконавчого органу Товариства (правління ВАТ ПТІ «Київоргбуд») – не припинені. Згiдно з
наказом по ПАТ ПТI "Київоргбуд" вiд 15.12.2011р. № 88 продовжує виконувати
повноваження члена правлiння. Змiни посадової особи протягом 2013 року не вiдбувалися.
Функцiї та повноваження виконує згiдно iз Статутом та Положенням про Правлiння.
Акцiонер, володiє акцiями Товариства - 80 шт., начальник вiддiлу ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
Виконує функцiї секретаря Правлiння Товариства. Додаткову винагороду за виконання

обов’язкiв члена правлiння не отримував. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрiчевський Олег Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1961
5) освіта
вища - Київський iнститут цiвiльної авиацiї, iнженер-електрик
6) стаж керівної роботи (років)
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ КС "Енерго" - технiчний директор, ПАТ "ПТI "Київоргбуд" - начальник
едектротехнiчного вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.07.2013 року строком на три роки
9) Опис
Стрiчевський О.Б. - згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган,
який видав) не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обраний (призначений) на посаду члена правлiння з 30.07.2013 року строком на три роки
(пункт 11.5 Статуту). згiдно з Рiшенням Наглядової ради ПАТ вiд 30.07.2013р. протокол №
30/07-13 (пiдпункт 10.12.8 пункту 10.12. Статуту) . Функцiї та повноваження виконує згiдно
iз Статутом та Положенням про Правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання обов’язкiв члена правлiння не отримував. Посади на
iнших пiдприємствах не займає.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Iгор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1965
5) освіта
вища, Запорiжський машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря, iнженер-механiк
6) стаж керівної роботи (років)
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Група "Енергетичний стандарт" - радник голови представництва

8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року строком на три роки
9) Опис
Бойко I.I.- згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства запропонована акцiонером - Компанiєю
"Енерджi Стандард Проджектс Лiмiтед" (НЕ 240842), що володiє акцiями емiтента у
кiлькостi 958684 штук. Обраний (призначений) на посаду голови Наглядової ради 12 квiтня
2012 року рiшенням наглядової ради (протокол № 12/04-12).
Членом Наглядової ради Товариства був обраний рiшенням позачергових загальних зборiв
акцiонерiв вiд 29.03.2012р.,у зв’язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства
(протокол зборiв № 14 вiд 29.03.2012 року) на повторний термiн срокм на 3 роки.
Виконує функцiї згiдно iз Статутом, Положенням про наглядову раду, договором.
Додаткової винагороди за виконання функцiй члена Наглядової ради не отримував.
Бойко Ф.I. - не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Змiни у персональному складi протягом 2013 року не вiдбувалось.
Займає посаду радника глави представництва "Група "Енергетичний стандарт" (документ
ВN).
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "Energy Standard Projects Limited"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 240842
4) рік народження
0
5) освіта
д/н
6) стаж керівної роботи (років)
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис
Компанiя "Energy Standard Projects Limited", Кiпр нерезидент, реєстрацiйний № НЕ 240842,
юридична особа. Акцiонер - володiє акцiями емiтента у кiлькостi 958684 штук. Обрана на
посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки позачерговими загальними зборами
акцiонерiв 14.12.2011р. (протокол № 13), 29.03.2012 року переобрана позачерговими
загальними зборами повторно термiном на 3 роки (протокол № 14). Виконує функцiї згiдно
iз Статутом, Положенням про наглядову раду. Змiн посадової особи протягом 2013 року не
було.
Додаткової винагороди за виконання обов’язкiв члена наглядової ради не отримувала.
Компанiя є юридичною особою тому iнформацiя про її паспортнi данi (серiя, номер, дата
видачi, орган, який видав), iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та
наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводяться.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
23527052
4) рік народження
0
5) освіта
д/н
6) стаж керівної роботи (років)
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис
ПАТ "Холдингова компанiя "Київмiськбуд", ЄДРПОУ - 23527052, юридична особа.
Акцiонер - володiє акцiями емiтента у кiлькостi 565580 штук. Обрана на посаду члена
наглядової ради термiном на 3 роки позачерговими загальними зборами акцiонерiв
29.03.2012р. (Протокол № 14), виконує функцiї згiдно iз Статутом, Положенням про
наглядову раду. Змiн посадової особи протягом 2013 року не було. Додаткової винагороди
за виконання обов’язкiв члена наглядової ради не отримувала.
ПАТ "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" є юридичною особою тому iнформацiя про її
паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав), iншi посади, якi вона обiймала
протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не
наводяться
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уманська Олена Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1963
5) освіта
Вища - Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер-оптик конструктор
6) стаж керівної роботи (років)
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис

Уманська О.П. - згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства запропонована акцiонером - Компанiєю
"Energy Standard Projects Limited", Кiпр, реєстрацiйний № НЕ 240842. Обрана на посаду
члена наглядової ради позачерговими загальними зборами акцiонерiв 14.12.2011р. (протокол
№ 13) термiном на 3 роки, 29.03.2012 року переобрана позачерговими загальними зборами
повторно термiном на три роки (Протокол № 14). Не акцiонер, акцiями Товариства не
володiє. Виконує функцiї секретаря наглядової ради згiдно зi Статутом, Положенням про
наглядову раду, та договором. Додаткову винагороду за виконання повноважень члена
наглядової ради не отримувала. Змiн посадової особи протягом 2013 року не вiдбувалось.
Займає посаду директора ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" (код ЄДРПОУ - 21656006).
Попереднi посади - начальник корпоративного вiддiлу.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малинiн Максим Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1972
5) освіта
Вища - Московський державний iнститут сталi i сплавiв (Технологiчний унiверситет),
iнженер електронної технiки
6) стаж керівної роботи (років)
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Представництво Компанiї ТОВ "Енерджi Стандард Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Кiпр), м.
Москва - начальник служби представництва.
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис
Малинiн М.Ю. - згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний
на посаду члена наглядової ради позачерговими загальними зборами 14.12.2011р. термiном
на 3 роки (протокол № 13), 29.03.2012р. переобраний позачерговими загальними зборами
повторно термiном на три роки (Протокол № 14). Кандидатура до складу Наглядової ради
Товариства запропонована акцiонером - Компанiєю "Energy Standard Projects Limited", Кiпр,
реєстрацiйний номер НЕ 240842. Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє. Виконує
функцiї згiдно зi Статутом, Положенням про наглядову раду та договором. Додаткову
винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради не отримував. Змiн посадової
особи протягом 2013 року не вiдбувалось.
Займає посаду начальника служби представництва компанiї ТОВ "ЕНЕРДЖI Стандард Фанд
Менеджмент Лiмiтед" (Кiпр) м. Москва. Попереднi посади - ЗАТ "АГ "Капiтал" - директор,
генеральний директор; Представництво - начальник вiддiлу представництва.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колобродов Сергiй Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1972
5) освіта
Вища - Нацiональний технiчний унiверситет "Київський полiтехнiчний iнститут", iнженерконструктор
6) стаж керівної роботи (років)
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджемент" - директор
департаменту з управлiння активами.
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис
Колобродов С.В. - згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган,
який видав) не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї позачерговими загальними зборами 29.03.2012р.
на повторний термiн (протокол № 14), термiном на 3 роки. Не акцiонер, акцiями Товариства
не володiє.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї 09.04.2012 року (протокол № 09/04-12) Колобродова С.В.
звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї та обрано (призначено) на посаду голови
ревiзiйної комiсiї Товариства. Змiн посадової особи протягом 2013 року не вiдбувалось.
Виконує функцiї згiдно iз Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю та договором.
Додаткової винагороди за виконання функцiй голови ревiзiйної комiсiї не отримував.
Займає посаду директора департаменту з управлiння активами «КУА «Сварог Ессет
Менеджмент», попереднi посади – виконавчий директор, заступник директора, директор
департаменту з управлiння активами.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "CRAFTEX LTD"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
487886
4) рік народження
0
5) освіта
д/н
6) стаж керівної роботи (років)
0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис
Компанiя "CRAFTEX LTD" , акцiонер, володiє однiєю акцiєю. Нерезидент реєстрацiйний
номер 487886. Обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї позачерговими загальними зборами
акцiонерiв 14.12.2011р. (протокол №13) повторно, термiном на 3 роки, 29.03.2012 року
переобрана позачерговими загальними зборами повторно термiном на три роки (Протокол
№ 14). Виконує функцiї згiдно iзi Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства
та договором. Додаткової винагороди за виконання обов’язкiв члена ревiзiйної комiсiї не
отримувала. Змiн посадової особи протягом 2013 року не було.
Компанiя є юридичною особою i iнформацiя про її паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi,
орган, який видав), iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "Energy Standard Grup S.A."
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
BN
4) рік народження
0
5) освіта
д/н
6) стаж керівної роботи (років)
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2012 року терміном на 3 роки
9) Опис
Компанiя "Energy Standard Grup S.A.", Швейцарiя, документ BN. Акцiонер, володiє однiєю
акцiєю. Нерезидент. Обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї позачерговими загальними
зборами акцiонерiв 14.12.2011р. (протокол № 13), термiном на 3 роки, 29.03.2012 року
переобрана позачерговими загальними зборами повторно термiном на три роки (Протокол
№ 14). Виконує функцiї згiдно iз Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства,
договором.Додаткової винагороди за виконання обов’язкiв члена ревiзiйної комiсiї не
отримувала. Змiн посадової особи протягом 2013 року не було.
Компанiя є юридичною особою i iнформацiя про її паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi,
орган, який видав), iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiкiшина Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження
1982
5) освіта
Вища - Нацiональна академiя податкової служби України, економiка пiдприємства
6) стаж керівної роботи (років)
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Юнiкобуд" - заступник головного бухгалтера, ПАТ "ПТI "Київмiськбуд" - менеджера
iз допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв вiддiлу бухгалтерського облiку, начальник вiддiлу
бухгалтерського облiку..
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2013 року безстроково
9) Опис
Нiкiшина М.А.- згоди на розкриття паспортних даних (серiя, номер, дата видачi, орган, який
видав) не надала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Призначена на посаду головного бухгалтера Наказом Голови правлiння ПАТ № 69-к вiд
01.08.2013 року з 01 серпня 2013 року шляхом переведення її з посади начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку. Строк, на який призначено посадову особу, – безстроково.
Функцiї та повноваження виконує згiдно iз Статутом i Положенням про правлiння. Не
акцiонер, акцiями Товариства не володiє. Додаткову винагороду за виконання повноважень
члена правлiння не отримувала Посади на iнших пiдприємствах не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова
правлiння
Голова
правлiння
Член
правлiння
Член
правлiння
Член
правлiння
Член
правлiння
Член
правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової
особи

2
Пустовойт
Надiя
Федорiвна
Бачинський
Василь
Васильович
Мельник
Свiтлана
Iванiвна
Пустовойт
Надiя
Федорiвна
Гуща
Валентина
Григорiвна
Кривий
Олександр
Петрович
Стрiчевський
Олег
Борисович

Паспортні дані
Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
фізичної особи
внесення
акцій
загальної прості
прості на привілейовані привілейовані
(серія, номер,
до реєстру (штук) кількості іменні пред'явника
іменні
на
дата видачі,
акцій (у
пред'явника
орган, який
відсотках)
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
3
4
5
6
7
8
9
10
д/н д/н д/н
0
0
0
0
0
0
д/н д/н д/н

26.02.1998 122

0.00786

122

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

0.00515

80

0

0

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н
д/н д/н д/н

05.06.1997 80

0

Головний
бухгалтер

Нiкiшина
марина
Анатолiївна
Голова
Бойко Iгор
наглядової Iванович
ради
Член
Компанiя
наглядової "Energy
ради
Standard
Projects
Limited"
Член
ПАТ
наглядової "Холдингова
ради
компанiя
"Київмiськбуд"
Член
Уманська
наглядової Олена
ради
Петрiвна
Член
Малiнiн
наглядової Максим
ради
Юрiйович
Голова
Колобродов
ревiзiйної Сергiй
комiсiї
Валентинович
Член
Компанiя
ревiзiйної "CRAFTEX
комiсiї
LTD"
Член
Компанiя
ревiзiйної "Energy
комiсiї
Standard Grup
S.A."

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

НЕ 240842

958684

61.3779

958684

0

0

0

22.11.1996 565580

36.4226

565580

0

0

0

23527052

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

487886

1

0.00006

1

0

0

0

BN

1

0.00006

1

0

0

0

98.1736

1524468 0

0

0

Усього 1524468

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменуванн Ідентифікацій Місцезнаходження
Дата
Кількість
я юридичної
ний код за
внесення до
акцій
особи
ЄДРПОУ
реєстру
(штук)
Компанiя
"Energy
Standard
Projects
Limited"
ПАТ
"Холдингова
компанiя
"Київмiськбуд
"
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи
д/н

НЕ 240842

3025 Кiпр д/н Кiпр
Лiмассол Нафплiу,
15

23527052

01010 Україна
Печерський м. Київ
Суворова, 4/6

22.11.1996

958684

Від
загальної
прості
кількості
іменні
акцій (у
відсотках)
61.7379
958684

565580

36.4226

Серія, номер, дата видачі паспорта,
Дата
Кількість
найменування органу, який видав внесення до
акцій
паспорт
реєстру
(штук)
д/н д/н д/н

0
Усього 1524264

565580

Від
загальної
прості
кількості
іменні
акцій (у
відсотках)
0
0
98.1605
1524264

Кількість за видами акцій
прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
0
0
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
0
0
0
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів
Дата
проведення
Кворум
зборів
Опис

чергові

позачергові

X
05.04.2013
98.1869
05.04.2013 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв.
Порядок денний:
1.Про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї ПАТ «ПТI «Київоргбуд».
2.Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2012 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства.
3.Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан
Товариства у 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства.
4.Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за
2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
5.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової
звiтностi) Товариства за 2012 рiк.
6.Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i
планiв Товариства на 2013 рiк.
7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської
дiяльностi Товариства у 2012 роцi та затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв.
Пропозицiї до рiшень з питань порядку денного акцiонери не надали.
Результати розгляду питань порядку денного
1. Обранi члени лiчильної комiсiї.
2. Прийняли до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк. Роботу
Правлiння Товариства у 2012 роцi визнали задовiльною та такою, що
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та
планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому.
3. Прийняли до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та
загальний стан Товариства у 2012 роцi. Роботу Наглядової ради у 2012 роцi
визнали задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку,
основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам
Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4. Прийняли до вiдома звiт та затвердили висновки Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2012 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2012 роцi
визнали задовiльною.
5. Затвердили рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012
рiк.
6. Затвердили основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2013 рiк.
7. За результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi отримано прибуток у
розмiрi 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.
У зв’язку iз складною економiчною ситуацiєю в Товариствi отриманий
прибуток залишили нерозподiленим, нарахування й виплату акцiонерам
Товариства дивiдендiв за пiдсумками його роботи за 2012 рiк не
здiйснювати.

9. Інформація про дивіденди

Сума
нарахованих
дивідендів,
грн.
Нарахування
дивідендів на
одну акцію,
грн.
Сума
виплачених
дивідендів,
грн.
Дата
складання
переліку осіб,
які мають
право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис

За результатами звітнього
періоду
за
за
простими
привілейованими
акціями
акціями
0
0

За результатами періоду, що
передував звітньому
за
за
простими
привілейованими
акціями
акціями
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 05 квiтня 2013 року на рiчних загальних зборах було прийнято рiшення
(протокол № 16): у зв’язку iз складною економiчною ситуацiєю в
Товариствi отриманий прибуток залишити нерозподiленим, нарахування
й виплату акцiонерам Товариства дивiдендiв за пiдсумками його роботи
за 2012 рiк не здiйснювати.
- 17 квiтня 2014 року на рiчнмх загальних зборах у зв’язку iз отриманням
Товариством за 2013 рiк чистого збитку вiд дiяльностi у розмiрi 447 тис.
грн., питання про виплату дивiдендiв на зборах не ставився i було
прийнято рiшення (протокол № 17) цей збиток покрити за рахунок
прибутку майбутнiх перiодiв.
- Привiлейованi акцiї Товариством не випускалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"
Товариство з обмеженою відповідальністю
21656006
01010 Україна м. Київ Печерський м. Київ Суворова,
4/6
АГ №399289
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
01.10.2010
(044) 499-90-08
499-90-08
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних
паперiв
Договiр вiд 26.12.2011 р. № 14-Е на здiйснення
депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
ПАТ "ПТI "Київоргбуд".

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв»
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ
Тропiнiна, 7-Г
АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
19.11.2009
(044) 585-42-42
585-42-40
провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної
дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Договiр № Е300/12 вiд 07.05.2012р. про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд".
Вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну
систему України» та Порядку передачi цiнних
паперiв на депозитарне обслуговування до
Центрального депозитарiю цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 26.03.13
№430 ПрАТ «Розрахунковий центр» (попереднє
найменування ПАТ «Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв) передало, а ПАТ «Нацiональний
Депозитарiй України» прийняло в червнi 2013 року
на зберiгання глобальний сертифiкат випуску цiнних
паперiв ПАТ «ПТI «Київоргбуд».

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ
Б.Грiнченка, 3
АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
19.09.2006
(044) 377-72-65
279-12-49
провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної
дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Договiр № Е-6602/п вiд 21.06.2013р. про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська компанiя "Аваль"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32440628
69032 Україна Запорізька Орджонiкiдзеевський
Запорiжжя Рекордна, 11/9
А №005557
Аудиторська палата України

25.09.2008
(0612) 84-90-84
84-90-84
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi
послуги емiтенту. Аудиторська дiяльнiсть.
- свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв
аудиторської дiяльностi № 3167 згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України вiд 28 березня 2003
року за № 121, термiн дiї свiдоцтва до 28 березня
2013 року, сертифiкат аудитора Серiя А № 005557,
виданий Аудиторською Палатою України згiдно
рiшення № 194/1 вiд 25 вересня 2008 року, термiн дiї
сертифiката продовжено до 30 жовтня 2013 року

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

Приватне акціонерне товариство "Українська
фондова біржа"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
14281095

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

01601 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ
провулок Рильський, 10
АВ №581214
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
26.04.2011
(044) 278-28-50
(044) 235-32-84
Професійна діяльність на фондовому ринку діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
17.01.2013р. рішенням Котирувальної комісії
Української фондової біржі (протокол № 6 від
15.01.2013р.) акції іменні прості ПАТ «ПТI
"Київоргбуд" включені до біржового списку ПрАТ
"Українська фондова біржа" за категорією
позалістингових цінних паперів.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Загальна
Частка у
Дата
свідоцтва
Міжнародний
Форма
Номінальна Кількість
органу, що
Тип цінного
номінальна статутному
реєстрації
про
ідентифікаційний
існування та
вартість
акцій
зареєстрував
паперу
вартість капіталі (у
випуску реєстрацію
номер
форма випуску акцій (грн) (штук)
випуск
(грн)
відсотках)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06.07.1998 554/10/1/98 Управлiння
UA 4000138960
Акція проста бездокументарна
0.25
1552829 388207.25
100
ДКЦПФР в м.
бездокументарна
іменна
Києвi та
іменна
Київської
областi
1. У Товариства здiйснена тiльки одна емiсiя простих iменних акцiй - 06.07.1998 р. в документарнiй формi випуску.
Опис
2. Обiг цiнних паперiв Товариства проходив тiльки на вторинному неорганiзованому ринку.
3. 19.10.2012р. дематерiалiзацiя випуску цiнних паперiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" завершена, в т.ч. акцiї iснують у
бездокументарнiй формi.
4. 17.01.2013р ЦП Товариства були включенi до бiржового списку Української фондової бiржi за категорiєю
позалiстингових цiнних паперiв.

XI. Опис бізнесу
Протягом 2013 року злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" не вiдбувалося. Товариство створено на базi iнституту "Київоргбуд" у 1995
роцi, згiдно з наказом Управлiння комунального майна Київської мiської державної
адмiнiстрацiї вiд 4 травня 1995 року № 29. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв,
що вiдбулися 14.12.2011р. змiнено тип товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на
публiчне акцiонерне товариство.
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" є юридичною особою. До складу товариства входять окремi
структурнi пiдроздiли, що виконують проектно-вишукувальнi роботи, здiйснюють
архiтектурне проектування, топографо-геодезичнi, картографiчнi роботи, лабораторнi та
iншi дослiдження. Основнi пiдроздiли працюють за адресою iнституту, два пiдроздiли, що
виконують лабораторнi дослiдження та iншi види робiт працюють в примiщеннях по
проспекту Вiдрадний, 103 та вул. Будiндустрiї, 8 м. Києва. У складi Товариства дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -94 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)
– 3 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) – 5.
Фонд оплати працi – 5901,3 тис. грн.
Вiдповiдно до минулого року фонд оплати працi збiльшився, переважно за рахунок
зростання частки висококвалiфiкованих спецiалiстiв електротехнiчного вiддiлу.
Кадрова програма емiтента: Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента та передбачає пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв Товариства на курсах перепiдготовки, заочне навчання у ВУЗах та
участь в професiйних семiнарах.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Емiтет не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пфдприємствами та
установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд" акцiонерами чи третiми особами до
Товариства не надавалися.
Опис облiкової полiтики здiйснено у аудиторському висновку. Ведення бухгалтерського
облiку здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIУ та П(С)БО.1. Бухгалтерський
облiк ведеться згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, вимогами
законiв та нормативних актiв України, з коригуваннями, рекласифiкацiєю i трансформацiєю,
необхiдними для подачi її у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(IFRS), (IAS). Облiкова полiтика у 2013 роцi була встановлена наказом № 1 вiд 02.01.2013
року, згiдно з яким керiвництво обрало принципи, методи i процедури облiку таким чином,
щоб достовiрно вiдобразити фiнансове положення i результати дiяльностi пiдприємства.
Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби».
Нарахування зносу (амортизацiя) основних засобiв розраховується з використанням
прямолiнiйного методу по кожному об’єкту. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв
ведеться згiдно МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи». Оприбуткування на баланс

придбаних запасiв проводиться за їх первинною вартiстю у вiдповiдностi до МСФО 2 "
Запасы ". Балансова вартiсть запасiв вiдображається по iдентифiкованiй собiвартостi.
Напротязi 2013 року на балансi Товариства фiнансовi iнвестицiї не облiковувались.
Основнi види дiяльностi: комплексне проектування електроенергетичних об'єктiв
(електроенергетичнi системи, електричнi пiдстанцiї, лiнiї електропередач), архiтектурне та
будiвельне проектування, дiяльнiсть у сферi архiтектури, проектування iнженерних мереж,
проектування органiзацiї будiвництва (дiяльнiсть у сферi архiтектури, iнженерна та технiчна
пов'язана з будiвництвом у сферi iнжинiрингу та будiвельного проектування). Топографогеодезичнi, картографiчнi роботи. Знiмальнi, геодезичнi та гiдрографiчнi роботи, виконання
iнжинiрингових робiт в будiвництвi. Дiяльнiсть у сферi геодезiї гiдрографiї та
гiдрометереологiї. Навчання та iншi види освiти в будiвництвi. Наукова дiяльнiсть. Надання
iнших послуг. .(КВЕД: 71.11; 71.12; 72.19; 74.90; 18.14; 68.20). Характер робiт не залежить
вiд сезонних змiн.
Основнi замовники Товариства - енергетичнi об’єднання України, будiвельнi та iншi
органiзацiї м. Києва та України. Товариство виконує роботи з урахуванням нових
технологiй. Основними конкурентами є проектнi органiзацiї України i м.
Києва.Постачальники за основними видами сировини, що займають бiльше 10 % - вiдсутнi;
основнi ризики - кризовi явища в економiцi України та у будiвельнiй галузi. Здiйснюються
заходи щодо покращення якостi робiт. Товариство планує збiльшувати обсяги робiт, послуг.
За останнi п’ять рокiв придбавалися в основному компютерна технiка, меблi, транспортнi
засоби, технiчна лiтература. Загалом придбано у 2013 роцы основних засобiв на суму 2500
тис. грн., списано - 209 тис. грн. Списано деяке повнiстю зношене обладнання, меблi,
транспортнi засоби. Значних iнвестицiй у 2014 роцi не передбачається. Планується
оновлення окремих видiв обладнання. Спосiб фiнансування - власнi кошти.
Правочини Товариства з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складала 92776 тис. грн. на кiнець року
95076 тис. грн. Знос основних засобiв на кiнець року складає 46 %. Вартiсть будiвель та
споруд на кiнець року складає 92470 тис. грн., залишкова - 89725 тис. грн. Вартiсть машин
та обладнання - 1985 тис. грн., залишкова - 1340 тис. грн., транспортних засобiв - 236 тис.
грн., залишкова - 104 тис. грн., iнструментiв, бiблiотечних фондiв - 283 тис. грн., залишкова
- 5 тис. грн. Основнi засоби власнi, орендованi - вiдсутнi. Планується ремонт власних
основних засобiв, оновлення обладнання за власнi кошти.Будiвлi розмiщенi в м. Києвi по
вул. Суворова, 4/6, пр-кту Вiдрадному, 103, вул. Донця, 21-Б, вул. Будiндустрiї, 8. Будiвлi та
обладнання зношенi в середньому на 57 %. Значних iнвестицiй на придбання основних
засобiв не планується.Екологiчнi питання не впливають на використання активiв. Основнi
споруди - адмiнпримiщення та лабораторiї.
Основними проблемами, що мають значний вплив на дiяльнiсть Товариства є iнфляцiйнi
процеси в економiцi, економiчна та фiнансова кризи в економiцi та у будiвельнiй галузi.
У 2013 роцi сплачено штраф у сумi 1301,75 грн. за не надання довiдки №070.
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв та
авансових платежiв, отриманих вiд замовникiв. Фiнансовий стан задовiльний, коефiцiент
лiквiдностi - позитивний.

Невиконанi чи простроченi договори вiдсутнi. Є договори, термiн завершення яких не
визначений, роботи оплачуються пiсля завершення окремих комплексiв. Прибуток
визначається по Товариству вцiлому вiд усiх видiв дiяльностi.
Заплановано незначне зростання обсягiв проектних робiт. Розробляються заходи з
покращення роботи з замовниками. Фiнансовий стан задовiльний. На дiяльнiсть Товариства
впливає негативний стан розвитку будiвельної галузi, проблеми фiнансування будiвництва,
змiна структури будiвництва у м. Києвi та Українi.
Дослiдження передбачаються у галузi випробування будiвельних матерiалiв та виробiв у
складi доходiв Товариства.
Судових справ стороною в яких виступало Товариство за звiтний перiод було двi, а саме:
1. - 05.02.2013р. ухвала про порушення провадження Господарським судом м. Києва у справi
про стягнення заборгованостi. ПАТ "ПТI "Київоргбкд" виступав позивачем по справi.
Вiдповiдачем - Дирекцiя з експлуатацiї комплексу споруд центральних архiвних установ
України.
- 11 березня 2013 року - рiшення Господарського суду м. Києва - позов позивача
задовольнити повнiстю.
- 21.03.2013 року подано вiдповiдачем апеляцiйну скаргу до Київського апеляцiйного
господарського суду на рiшення Господарського суду м. Києва.
- 19.04.2013 ухвала Київського апеляцiйного господарського суду про прийняття
апеляцiйної скарги до провадження.
- 21 травня 2013 року - постанова Київського апеляцiйного господарського суду - рiшення
Господарського суду м. Києва вiд 11 березня залишити без змiн, а апеляцiйну скаргу
вiдповiдача - без задоволення.
- 07.06.2013 року подано вiдповiдачем касацiйну скаргу до Вищого господарського суду
України на постанову Київського апеляцiйного господарського суду.
- 01.07.2013 ухвала Вищого господарського суду України про прийняття касацiйної скарги.
- 10 липня 2013 року - постанова Вищого господарського суду України - постанову
Київського апеляцiйного суду вiд - 21 травня 2013 року залишити без змiн, а касацiйну
скаргу вiдповiдача - без задоволення.
2. - 08.10.2012р. - вiдкрите провадження Окружним адмiнiстративним судом про визнання
протиправною та скасування постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку
цiнних паперiв № 1863-ЦД-1-Е вiд - 07.09.2012 р. ПАТ "ПТI "Київоргбуд" виступав
позивачем по справi. Вiдповiдачем виступав – Центральний територiальний департамент
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
- 07.11.2012р. - окружним адмiнiстративним судом м. Києва видано постанову про
задоволення позовних вимог.
- 27.12.2012р. - подано вiдповiдачем апеляцiйну скаргу на постанову окружного
адмiнiстративного суду м. Києва.
- 25.01.2013р. - вiдкрито апеляцiйне провадження Київським апеляцiйним адмiнiстративним
судом.
- 05.02.2013р. - видано постанову про задоволення апеляцiйної скарги.
- 25.02.2013р.- позивачем подано касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду
України.
- 27.02.2013 Вищим адмiнiстративним судом України вiдкрито касацiйне провадження.
- 20.03.2014 р. – ухвала Вищого адмiнiстративного суду України касацiйну скаргу позивача
вiдхилити. Постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 05.02.2013р.
залишити без змiн.
Iнформацiя. яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди
машини та
обладнання
транспортні
засоби
інші
2.
Невиробничого
призначення:
будівлі та
споруди
машини та
обладнання
транспортні
засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
всього (тис. грн.)
на
на кінець
на
на кінець
на
на кінець
початок
періоду
початок
періоду
початок
періоду
періоду
періоду
періоду
890.3
91213
0
0
89031
91213
88054

89725

0

0

88054

89725

799

1340

0

0

799

1340

131

104

0

0

131

104

42
5

39
5

0
0

0
0

42
5

39
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
5
0
0
5
5
89031
91213
0
0
89031
91213
Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi
постiйно, орендованi - вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних засобiв на
кiнець року – 95 076 тис. грн., сума нарахованого зносу - 3863 тис. грн.,
ступень зносу – 46,3 %. До п.2 включено бiблiотечнi фонди та малоцiннi
необоротнi активи та iншi. Основнi засоби використовуються в межах їх
нормативної та фактичної природностi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис.
грн.)
Скоригований статутний
капітал (тис. грн)
Опис

Висновок

За звітний період

За попередній період

89346

3462

388

388

388

388

При обчисленi вартостi чистих активiв застосованi "Методичнi
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств" схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд
17.11.2004 року № 485.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше
статутного капiталу. Вимоги п.3 ст 155 Цивiльного кодексу
України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним
випуском):
за іпотечними
цінними паперами
(за кожним
власним
випуском):
за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним
випуском):
за векселями
(всього)
за іншими
цінними паперами
(у тому числі за
похідними
цінними
паперами)(за
кожним видом):
за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні
права (за кожним
видом):
Податкові
зобов'язання
Фінансова
допомога на
зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис:

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

0

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

60

X

X

X

0

X

X

X

X
4056
X
X
X
4116
X
X
До iнших зобов’язань включено поточнi зобов’язання з одержаних
авансiв за договiрними роботами, що знаходяться в стадiї виконання –
1136 тис. грн., зi страхування - 4 тис. грн., з оплати працi - 53 тис. грн.,
iншi - 666 тис. грн., поточнi забезпечення – 406 тис. грн., поточнi
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1786 тис. грн.,
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 5
тис. грн..

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
20.02.2013

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2
21.02.2013

11.03.2013

11.03.2013

12.07.2013

15.07.2013

15.07.2013

16.07.2013

30.07.2013

31.07.2013

01.08.2013

02.08.2013

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Інформація про зміну
власників акцій, яким
належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Аудиторська компанiя
"Аваль"
32440628

Україна,69032 м. Запорiжжя
вул. Рекордна, 11/9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 3167 28.03.2003
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк 103
П000103
дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 22.04.2014 по 28.02.2018
які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
2013
звітності
Думка аудитора
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "
Аудиторська компания
"Аваль"
32440628
Україна,69032 м. Запорiжжя
вул. Рекордна, 11/9
3167 28.03.2003
103
П000103
22.04.2014 по 28.02.2018

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
станом на 31 грудня 2013 року.
Адресат:
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
призначається:
Власникам цiнних паперiв
Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку
Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
Скорочена назва: ПАТ «ПТI «КИЇВОРГБУД»
Код за ЄДРПОУ: 04012951
Мiсцезнаходження: 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4/6
КОАТУУ: 5910136300
Юридична та фактична адреса: 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4/6
Дата реєстрацiї: 16.05.1995р.
Дата внесення змiн до установчих документiв: 30.03.2012 р..
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «ПТI «КИЇВОРГБУД» за 2013 рiк у
вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”,
iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв
контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi –

МСА), етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, вимог Положення щодо пiдготовки
аудиторських висновкiв якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками
фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528) та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)
(затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
29.09.2011 р. № 1360).
Товариством обрано дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 рiк.
Перша фiнансова звiтнiсть Товариства складена за звiтний перiод 2013 рiк вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ застосовуються Мiжнароднi стандарти, чиннi
на дату 31.12.2013 року.
Фiнансовi звiти включають Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 року, Звiт
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв(за
прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що завершився, i стислий виклад
основних принципiв облiкової полiтики, примiтки та iншу пояснювальну інформацію.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до прийнятої облiкової полiтики та концептуальною основою
спецiального призначення. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за такий
внутрiшнiй контроль,який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю,
що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової
полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки вiдносно фiнансового звiту Товариства за 2013 р.
Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки
Згiдно з вимогами МСФЗ 12 «Податки на прибуток» суб’єкт господарювання веде облiк
податкових наслiдкiв господарських операцiй , визначає вiдстроченi податковi активи та
вiдстроченi податковi зобов’язання.
За звiтний перiод Товариство не визначає вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов’язань.
Ми не мали можливостi оцiнити на скiльки суттєвий вплив мали б операцiї та iншi подiї
визнанi у прибутку або збитку, та пов'язаний з ними податковий вплив на власний капiтал

Товариства.
Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» станом на 31.12.2013 року та її фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до
концептуальної основи загального призначення.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв.
Товариство веде бухгалтерський облiк та готує фiнансову звiтнiсть в українських гривнях у
вiдповiдностi до вимог українського бухгалтерського i податкового законодавства.
Фiнансова звiтнiсть, що додається складена на пiдставi облiкових даних, пiдготовлених у
вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, з
коригуваннями, рекласифiкацiєю i трансформацiєю, необхiдними для подачi її у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS), (IAS).
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Статутний капiтал Товариства становить 388 тис.грн. та подiлений на 1 552 829 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Номiнальна вартiсть статутного капiталу складає 388 тис.грн.
Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає.
Загальна вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013 року складає
89346 тис. грн.
Загальна вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу на 88 958 тис. грн., що
вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Внески учасникiв в статутний капiтал проведенi у встановлений законодавством термiн у
повному обсязi.
Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у
звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв.
Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
даним реєстру iпотечного покриття вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не
здiйснювало господарських операцiй по iпотечних облiгацiях.
Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2013 року
Товариство не має.
Розкриття особливої iнформацiї про емiтента стосовно статтi 41 Закону України „Про цiннi
папери та фондовий ринок”
-

-

Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу – не приймалось;
Прийняття рiшення про викуп власних акцiй, факти лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв
на фондовiй бiржi, отримання позики, або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
активiв емiтента – не приймались;
Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв, порушення
справи про банкрутство емiтента, зменшення статутного капiталу – не приймались.

Iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй
11 березня 2013 року вiд депозитарiю ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв»,
що надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах ПАТ ПТI
«Київоргбуд», отримано зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв,

згiдно якого на рахунку нерезидента Energy Standard Projects Limited, Кiпр (документ НЕ
240842) кiлькiсть акцiй емiтента збiльшилася i становить 958684 штук або 61,73 % вiд
статутного капiталу емiтента, акцiї простi, iменнi, форма випуску – бездокументарна.
Кiлькiсть акцiй, що належала нерезиденту «VANAIR LIMITED», Брiтанськi Вiргiнськi о-ви
та становила бiльше 10 % статутного капiталу емiтента, зменшилася i становить «0» штук.
Протягом 2013 року у складi посадових осiб Товариства вiдбулися такi змiни:
Згiдно з Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Проектнотехнологiчний iнститут «Київоргбуд» (надалi – Товариство) вiд 20.02.2013р. (протокол №
20/02-13) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме::
1. Звiльнено (припиненi повноваження):
— з 04 березня 2013 р. Бачинського Василя Васильовича з посади Голови Правлiння
Товариства шляхом його переведення з цiєї посади на посаду радника. У вiдповiдностi до
пiдпункту 10.12.8 пункту 10.12. Статуту Товариства – вирiшення питання щодо
дострокового припинення повноважень голови (члена) правлiння вiдноситься до виключної
компетенцiї Наглядової ради та приймається на її засiданнi.
Бачинський В.В. перебував на посадi Голови Правлiння Товариства з 05.05.1997р. по
04.03.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, яка складає 0.00786%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортнi данi (серiя,
номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться зв'язку iз тим, що Бачинський В.В. не
надав згоди на розкриття цiєї iнформацiї. У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не
наводиться.
— з 04 березня 2013 р. Пустовойт Надiю Федорiвну (виконавчого директора) як члена
Правлiння Товариства. У вiдповiдностi до пiдпункту 10.12.8 пункту 10.12. Статуту
Товариства – вирiшення питання щодо дострокового припинення повноважень голови
(члена) правлiння вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової ради та приймається на
її засiданнi.
Пустовойт Н.Ф. перебувала на посадi члена Правлiння Товариства з 13.08.2012 р. по
04.03.2013р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган,
який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Пустовойт Н.Ф. не надала згоди на розкриття
цiєї iнформацiї. У зв'язку iз вiдсутнiстю додаткова iнформацiя не наводиться.
2. Обрано (призначено) з 05 березня 2013 року Головою Правлiння Товариства Пустовойт
Надiю Федорiвну, шляхом переведення її з посади виконавчого директора Товариства
строком на три роки (пункт 11.5 статуту). У вiдповiдностi до пiдпункту 10.12.8 пункту 10.12.
Статуту Товариства – вирiшення питання щодо обрання Голови (члена) правлiння
вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової ради та приймається на її засiданнi.
Пустовойт Н.Ф. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала
наступнi посади: iнженер, старший iнженер, ведучий iнженер, головний спецiалiст,
заступник директора, тимчасово виконуючий обов’язки директора, директор, виконавчий
директор. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у
зв'язку iз тим, що Пустовойт Н.Ф. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
3. Вiдповiдно до наказу Голови правлiння ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (надалi Товариство) №
63-к вiд 12.07.2013 року Гуща Валентина Григорiвна звiльнена з посади головного
бухгалтера Товариства з 12 липня 2013 року. Пiдстава для звiльнення – заява про звiльнення
за угодою сторiн.
Гуща В.Г. перебувала на посадi головного бухгалтера з 01.10.1991 року, часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. У зв’язку з вiдсутнiстю згоди Гущi Валентини Григорiвни на оприлюднення
паспортних та iнших даних – додаткова iнформацiя не наводиться.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
4. Наказом Голови правлiння ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (надалi Товариство) №64-к вiд

15.07.2013 року, в зв’язку зi звiльненням головного бухгалтера, доручено начальнику вiддiлу
бухгалтерського облiку Товариства Нiкiшинiй Маринi Анатолiївнi виконання
функцiональних повноважень головного бухгалтера з 15 липня 2013 року до моменту
призначення головного бухгалтера.
Нiкiшина М.А. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала
наступнi посади: бухгалтер, головний бухгалтер, економiст, головний бухгалтер, головний
бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, заступник головного бухгалтера,
бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, менеджера iз допомiжної
дiяльностi у сферi фiнансiв вiддiлу бухгалтерського облiку.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим,
що Нiкiшина М.А. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
5. Згiдно з Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Проектнотехнологiчний iнститут «Київоргбуд» (надалi – Товариство) вiд 30.07.2013р. (протокол №
30/07-13) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме::
- Звiльнено (припиненi повноваження) з 30 липня 2013 р. Гущу Валентину Григорiвну з
посади члена Правлiння Товариства згiдно з поданою заявою про дострокове припинення
повноважень члена правлiння ПАТ у зв’язку iз звiльненням. У вiдповiдностi до пiдпункту
10.12.8 пункту 10.12. Статуту Товариства – вирiшення питання щодо дострокового
припинення повноважень голови (члена) правлiння вiдноситься до виключної компетенцiї
Наглядової ради та приймається на її засiданнi.
Гуща В.Г. перебувала на посадi члена Правлiння з 11.06.2003 року, часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. У зв’язку з вiдсутнiстю згоди Гущi Валентини Григорiвни на оприлюднення
паспортних та iнших даних – додаткова iнформацiя не наводиться.
- Обрано (призначено) з 30 липня 2013 року членом Правлiння Товариства Стрiчевського
Олега Борисовича, строком на три роки (пункт 11.5 статуту). У вiдповiдностi до пiдпункту
10.12.8 пункту 10.12. Статуту Товариства – вирiшення питання щодо обрання Голови
(члена) правлiння вiдноситься до виключної компетенцiї Наглядової ради та приймається на
її засiданнi.
Стрiчевський О.Б. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав
наступнi посади: пiдсобний робiтник регулювальник радiоелектронної апаратури, iнженер,
iнженер, iнженер 1 кат., начальник групи електромеханiчного вiддiлу, iнженер по ТБ,
iнженер по експлуатацiї електрообладнання, начальник сектору електротехнiчного вiддiлу,
провiдний iнженер, головний спецiалiст, технiчний директор, начальник електротехнiчного
вiддiлу, директор виконавчий. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)
не наводяться у зв'язку iз тим, що Стрiчевський О.Б. не надав згоди на розкриття цiєї
iнформацiї.
6. Наказом Голови правлiння ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (надалi Товариство) № 69-к вiд
01.08.2013 року, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства Нiкiшину Марину
Анатолiївну з 01 серпня 2013 року шляхом переведення її з посади начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку. Строк, на який призначено посадову особу – безстроково.
Нiкiшина М.А. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймала
наступнi посади: бухгалтер, головний бухгалтер, економiст, головний бухгалтер, головний
бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, заступник головного бухгалтера,
бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, менеджер iз допомiжної
дiяльностi у сферi фiнансiв вiддiлу бухгалтерського облiку, начальник вiддiлу
бухгалтерського облiку.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим,
що Нiкiшина М.А. не надала згоду на розкриття цiєї iнформацiї.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї
разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом згiдно Рiшення вiд 20.10.2011 № 1482 Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У вiдповiдностi до МСА 720 “Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть” суттєвої невiдповiдностi, iдентифiкованої в iншiй iнформацiї , отриманiй до дати
аудиторського звiту не виявлено.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок,
що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i
визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок» своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Виконання значних правочинiв
Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог ст.70 Закону
України “Про акцiонернi товариства”. Вартiсть активiв станом на 31.12.2013 року складає 93
467 тис. грн.
Виконання значних правочинiв
Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог ст.70 Закону
України “Про акцiонернi товариства”. Вартiсть активiв станом на 31.12.2013 року складає 93
467 тис. грн.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства приймались Наглядовою радою Товариства.
Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,
рiшення про вчинення такого правочину передбачено приймати загальними зборами за
поданням Наглядової ради.
Перелiк значних правочинiв, якi вiдбулися в 2013 роцi вiдображенi в таблицi:
Найменування контрагента Номер договору Валюта договору Дата початку договору Дата
закiнчення договору Предмет договору Сума договору, тис. грн.
ТОВ «ЕНЕРДЖI СЕРВIС» Л-517 вiд 30.10.2013р грн.. 30.10.2013р. 31.12.2014 р. Ремонт
примiщень 13-го поверху адмiнiстративної будiвлi по вул..Суворова,4/6 1 023 тис. грн.
ТОВ «Танталiт» 0-4.1/26 вiд 25.04.2013 р. грн. 25.04.2013р. 31.12.2013р. Проведення
авторського нагляду за будiвництвом Ангару для збереження технiки на територiї Центру
вiдпочинку та здоров’я 1 041 тис. грн.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що
Товариство дотримувалось вимог законодавства, щодо виконання значних правочинiв.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства
Згiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” Наглядова рада акцiонерного
товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Формування складу органiв
корпоративного управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПТI «КИЇВОРГБУД ”
здiйснюється вiдповiдно до Статуту а також згiдно прийнятих рiшень загальних зборiв

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ “ПТI «КИЇВОРГБУД ”.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом.
Органами управлiння Товариства є:
- Загальнi збори – Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом
України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту.
Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами
фiнансового року здiйснював зовнiшнiй аудит ТОВ “АК “Аваль ” договору № 24 вiд
14.03.2014 р.
Ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю ПАТ “ПТI «КИЇВОРГБУД ”.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення
суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової
документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ПАТ„ ПТI «КИЇВОРГБУД ”,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший
контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур
внутрiшнього контролю у ПАТ “ ПТI «КИЇВОРГБУД ”.
На нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi
вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй
контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень
через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, ми виконали процедури
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240
“Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi”.
Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта
господарювання, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння, зовнiшнiх чинникiв,
дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi , структуру та спосiб
фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “ ПТI «КИЇВОРГБУД ” визначає Наглядова
рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння Товариства.
Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль»
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 32440628
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи Україна,69032 м. Запорiжжя

вул. Рекордна, 11/9
Номер, дата Виписки з державного
реєстру юридичних осiб
Серiя ААВ №493819
29.08.2012 р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про
внесення до Реєстру суб’єктiв, якi
можуть здiйснювати Аудиторську
дiяльнiсть № 3167 вiд 28.03.2003 р., чинний до
28.02.2018 р.
Номер, дата видачi сертифiката
аудитора
Серiя А№ 005557 30 жовтня 2003 року,
Чинний до 30.10.2018 р.
телефон
(061)284-90-84
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата та номер договору на Договiр № 24 вiд 14.03.2014 р.
проведення аудиту
Дата початку i дата закiнчення
проведення аудиту 18.03.2014 р. - 21.04.2014 р.
Дата складання аудиторського висновку: 22 квiтня 2014 року
Звiт пiдписано Генеральним директором
ТОВ «АК «Аваль» Педак В.Ф.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2013
2012
2011

Кількість зборів, усього
1
2
1

У тому числі
позачергових
0
1
1

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні X
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): За рiшенням Наглядової ради Товариства
Ні
(протокол № 20/03-13 вiд 20 березня 2013 року), прийнятого з
урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статтi 40 Закону України
«Про акцiонернi товариства», повноваження реєстрацiйної
комiсiї були переданi зберiгачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР»
на пiдставi додаткової угоди № 3 вiд 01.0.2013 року до договору
№ 14-Е вiд 26.12.2011 року про вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах власникам iменних цiнних паперiв, укладеного ПАТ
"ПТI "Київоргбкд" iз Зберiгачем.

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть): Голосування у 2013 роцi вiдбувалося
бюлетенями.

Ні
X

X
X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): У 2013 роцi позачерговi загальнi збори
акцiонерiв не скликалися.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5
0
0
2
0
2

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

7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Ні

X
X
X
X
У наглядовiй радi
комiтети не створено
У наглядовiй радi
комiтети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X

X
X
Члени наглядової ради
винагороду не
отримували, укладенi з
членами Наглядової ради
договори у вiдповiдностi
iз ст. 51 Закону України
«Про акцiонернi
товариства» є
безоплатними.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть судимостей за корисливi та
посадовi злочини.

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X
X

X

X
Останнiй раз 29.03.2012
року (протокол загальних
зборiв акцiонерiв № 14 вiд
29.03.2011р) було обрано
усiх членiв наглядової
ради Товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
так, створено
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так,
ревізійну комісію
введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Так
Ні
Так
Ні
Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

Ні

X
X
X
X
X
X
X
Iнших Положень немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується
у пресі,
оприлюднюєть Документи
Інформація
Інформація
ся в
надаються для
Копії
розміщується
розповсюджу загальнодосту ознайомлення документів
на власній
ється на
пній
безпосередньо надаються на
інтернетзагальних інформаційній
в
запит
сторінці
зборах
базі даних акціонерному акціонера
акціонерного
НКЦПФР про товаристві
товариства
ринок цінних
паперів
Так
Так
Так
Так
Так

Фінансова
звітність,
результати
діяльності
Інформація
Ні
про
акціонерів,
які володіють
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу
Інформація
Так
про склад
органів
управління
товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та
внутрішні
документи
Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Рiшення про призначення
аудитора приймало
Правлiння за погодженням з
членами Наглядової ради.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
У 2012 роцi аудитора було
змiнено за рiшенням
правлiння..

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X
X
Перевiрки здiйснювалися
незалежним аудитором,
ревiзiйною комiсiєю.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього
разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X
X
Перевiрка здiйснювалася
з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): Нi, Товариство не планує залучати iнвестицiї
протягом наступних трьох рокiв.

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління
прийнятий: Кодекс не прийнятий
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином
його оприлюднено: Iнформацiю не оприлюднено.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд"

за ЄДРПОУ

04012951

Територія

за КОАТУУ

8000000000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

230

за КВЕД

71.12

Вид економічної
діяльності
Середня кількість
94
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
м. Київ, вул. Сворова, 4/6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

9
13
-4
0
89031
92776
-3745
0
0
0
0
0
0

21
28
-7
0
91213
95076
-3863
0
0
0
0
0
0

9
13
-4
0
2305
6050
-3745
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1035
1040

0
0

0
0

0
0

1045
1050
1060
1065

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
91234

0
2314

326
75
251
0
0
0
0
0
789

1198
72
1126
0
0
0
0
0
705

1090
0
1095
89040
II. Оборотні активи
1100
1198
1101
72
1102
1126
1103
0
1104
0
1110
0
1115
0
1120
0
1125
1326

Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Баланс

1130

176

388

163

1135
1136
1140
1145
1155

494
157
0
0
0

165
165
0
0
246

158
0
0
0
641

1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
713
0
0
0
0

0
123
0
123
7
0

0
713
0
0
0
0

1181
1182

0
0

0
0

0
0

1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
3907
0

0
0
189
2233
0

0
0
0
3914
0

1300

92947

93467

6241

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
388
388
Внески до незареєстрованого статутного
1401
0
0
капіталу
Капітал у дооцінках
1405
89299
89308
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
121
121
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
-24
-471
збиток)
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Вилучений капітал
1430
(0)
(0)
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
89784
89346
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат
1521
0
0
персоналу
Цільове фінансування
1525
0
5
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
0
0
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних
1532
0
0
виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на
1533
0
0
початок звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок
1534
0
0
звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
5
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
Векселі видані
1605
0
Поточна кредиторська заборгованість:
1610
0
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
1615
44
за розрахунками з бюджетом
1620
216
за у тому числі з податку на прибуток
1621
0

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
388
0
0
0
0
0
121
380
(0)
(0)
0
3462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

1786
60
0

44
156
0

за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
Баланс

Примітки

1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670

137
281
1999
0
0
0
486
0
0

4
53
1136
5
0
0
406
0
0

137
281
0
0
0
0
0
0
0

1690
1695
1700

0
3163
0

666
4116
0

60
2677
0

1800

0

0

0

1900

92947

93467

0

22.04.2014 року до Статуправлiння була подана замiна фiнансового звiту за
2013 рiк у зв’язку з необхiднiстю вiдображення трансформацiйних таблиць за
2011 – 2012 роки.
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова
сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших
страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

Код
рядка

За звітний
період

2000

10900

За аналогічний
період
попереднього
року
9414

2010
2011
2012
2013

0
0
0
0

0
0
0
0

2014

0

0

2050

( -9357 )

( -7528 )

2070

(0)

(0)

2090
2095
2105

1543
(0)
0

1886
(0)
0

2110

0

0

2111
2112

0
0

0
0

2120
2121

5167
0

3963
0

2122

0

0

2130
2150
2180
2181

( -5591 )
( -10 )
( -1585 )
(0)

( -3408 )
(0)
( -2321 )
(0)

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2182

(0)

(0)

2190

0

120

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

( -476 )
0
0
64
0
(0)
(0)
( -4 )
0

(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290
2295
2300
2305

0
( -416 )
-31
0

120
(0)
0
0

2350
2355

0
( -447 )

120
(0)

Код
рядка

За звітний
період

2400
2405
2410
2415

9
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
0
0
0
0

2445
2450
2455

0
9
0

0
0
0

2460

9

0

2465

-438

120

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550

108
6726
2626
398
6278
16136

2398
5595
1992
208
3064
13257

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
2600
1552829
Скоригована середньорічна кількість
2605
1552829
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
2610
-0.28593
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
2615
-0.28593
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0

1552829
1552829
0.07728
0.07728
0.01545

За 2012 рік Товариство отримало прибуток 120 тис. грн., а непокритий збиток
Примітки склав 24 тис. грн. в зв’язку з відображенням трансформаційних операцій за 2011
– 2012 роки.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій,
3011
дотацій
Надходження авансів від покупців і
3015
замовників
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті,
3045
авторських винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов'язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

9425
0
0
104
0

13157
0
0
59
0

10210

3145

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

624

( 1748 )
( 5712 )
( 2761 )
( 2716 )
(0)

( 5404 )
( 5156 )
( 2461 )
( 2960 )
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

( 2253 )

( 2727 )

За звітний
період

Витрачання на оплату повернення
3140
(0)
авансів/td>
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(0)
Витрачання на оплату зобов’язань за
3150
(0)
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
(0)
позик
Інші витрачання
3190
( 5142 )
Чистий рух коштів від операційної
3195
-590
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
Надходження від отриманих:
3215
0
відсотків
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього
3235
0
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
3255
(0)
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
Витрачання на придбання дочірнього
3280
(0)
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
0
діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
0
Власного капіталу
Отримання позик
3305
0
Надходження від продажу частки в
3310
0
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
0
Витрачання на:
3345
(0)
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
0
Сплату дивідендів
3355
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
(0)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
(0)
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(0)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
Чистий рух коштів від фінансової
3395
0
діяльності

(0)
(0)
(0)
(0)
( 104 )
-1827

0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0

0
0
0
0
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0

Чистий рух грошових коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

3400

-590

-1827

3405
3410

713
0

2540
0

3415

123

713

22.04.2014 року до Статуправлiння була подана замiна фiнансового звiту за
Примітки 2013 рiк у зв’язку з необхiднiстю вiдображення трансформацiйних таблиць за
2011 – 2012 роки..
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.
Стаття

Код
рядка

За звітний період

надходження видаток
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до
3500
0
0
оподаткування
Коригування на:
амортизацію
3505
0
X
необоротних активів
збільшення (зменшення)
3510
0
0
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
3515
0
0
різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності
3520
0
0
та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від
3521
0
0
участі в капіталі
Зміна вартості активів,
які оцінюються за
справедливою вартістю,
3522
0
0
та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
3523
0
0
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
3524
0
0
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
3526
0
0
активів
Фінансові витрати
3540
X
0
Зменшення (збільшення)
3550
0
0
оборотних активів

За аналогічний період
попереднього року
надходження видаток
5
6

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

Збільшення (зменшення)
запасів
Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської
заборгованості за
продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення)
іншої поточної
дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх
періодів
Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів
Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань
Грошові кошти від
операційної діяльності
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з
бюджетом
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з оплати
праці
Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх
періодів
Збільшення (зменшення)
інших поточних
зобов’язань
Сплачений податок на
прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3580

X

0

X

0

3585

X

0

X

0

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від
реалізації:
3200
0
X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
X
Надходження від
отриманих:
3215
0
X
відсотків
дивідендів
3220
0
X
Надходження від
3225
0
X
деривативів
Надходження від
3230
0
X
погашення позик
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства
3235
0
X
та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
3250
0
X
Витрачання на
придбання:
3255
X
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
X
0
Виплати за деривативами
3270
X
0
Витрачання на надання
3275
X
0
позик
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства
3280
X
0
та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
3290
X
0
Чистий рух коштів від
3295
0
0
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
0
X
Власного капіталу
Отримання позик
3305
0
X
Надходження від
продажу частки в
3310
0
X
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
0
X
Витрачання на:
3345
X
0
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
Витрачання на сплату
3360
X
0
відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з
3365
X
0
фінансової оренди
Витрачання на придбання
частки в дочірньому
3370
X
0
підприємстві
Витрачання на виплати
3375
X
0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

(0)

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

X

0

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

неконтрольованим
часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від
фінансової діяльності
Чистий рух грошових
коштів за звітний
період
Залишок коштів на
початок року
Вплив зміни валютних
курсів на залишок коштів
Залишок коштів на
кінець року
Примітки

3390

X

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

X

0

X

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Звіт про рух грошових коштів складаеться за прямим методом.

Керівник

Н.Ф.Пустовойт

Головний бухгалтер

М.А.Нікішина

КОДИ
Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний
інститут "Київоргбуд"
(найменування)

Підприємство

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

04012951

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний
капітал
дооцінках
капітал
капітал

Нерозподілени
й прибуток
Неоплачений Вилучений
Всього
(непокритий
капітал
капітал
збиток)
7
8
9
10
-24
0
0
89784

1
Залишок на
початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни

2
4000

3
388

4
0

5
89299

6
121

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

4090

0

89299

-89299

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4095

388

89299

0

121

-24

0

0

89784

4100

0

0

0

0

-447

0

0

-447

Інший
сукупний дохід
за звітний
період

4110

0

9

0

0

0

0

0

9

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів
Накопичені
курсові різниці

4111

0

9

0

0

0

0

0

9

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств
Інший сукупний
дохід

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)
Вилучення
частки в капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольовано
ї частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі
Залишок на
кінець року
Примітки

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

4295

0

9

0

0

-447

0

0

-438

4300

388

89308

0

121

-471

0

0

89346

22.04.2014 року до Статуправлiння була подана замiна фiнансового звiту за 2013 рiк у зв’язку з необхiднiстю
вiдображення трансформацiйних таблиць за 2011 – 2012 роки.

Керівник
Головний бухгалтер

Н.Ф.Пустовойт
М.А.Нiкiшина

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПАТ Проектно-технологiчний iнститут « Київоргбуд»
Фiнансова звiтнiсть
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року
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1. Iнформацiя про Товариство
ВАТ ПТI "Київоргбуд" створено на базi iнституту "Київоргбуд" у 1995 роцi, згiдно з
наказом Управлiння комунального майна Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 4
травня 1995 року № 29. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися
14.12.2011р. змiнено тип товариства ВАТ на ПАТ (Публiчне акцiонерне товариство).
До складу товариства входять окремi структурнi пiдроздiли, що виконують проектновишукувальнi роботи, здiйснюють архiтектурне проектування, топографо-геодезичнi,
картографiчнi роботи, лабораторнi та iншi дослiдження. У складi iнституту працювала
фiлiя - кафе "Декор", що не мала статусу юридичної особи але мала вiдокремлений баланс
i надавала послуги з громадського харчування. Кафе розташоване за адресою iнституту, м.
Київ, вул. Суворова, 4/6. У 2011 роцi фiлiя кафе "Декор" лiквiдована через збиткову
дiяльнiсть.
Основнi види дiяльностi: Архiтектурне та будiвельне проектування, дiяльнiсть у сферi
архiтектури, проектування iнженерних мереж, проектування органiзацiї будiвництва
(дiяльнiсть у сферi архiтектури, iнженерна та технiчна пов'язана з будiвництвом у сферi
iнжинiрингу та будiвельного проектування). Топографо-геодезичнi, картографiчнi роботи.
Знiмальнi, геодезичнi та гiдрографiчнi роботи, виконання iнжинiрингових робiт в
будiвництвi. Дiяльнiсть у сферi геодезiї гiдрографiї та гiдрометереологiї. Навчання та iншi
види освiти в будiвництвi. Наукова дiяльнiсть. Характер робiт не залежить вiд сезонних
змiн. Основнi замовники ВАТ - будiвельнi та iншi органiзацiї м. Києва та України,
пiдприємства, що входять до комплексу ХК "Київмiськбуд". ПАТ «Київоргбуд» виконує
роботи з урахуванням нових технологiй. Основними конкурентами являються проектнi

органiзацiї України i м. Києва. Постачальники за основними видами сировини, що
займають бiльше 10 % - вiдсутнi; основнi ризики - кризовi явища в економiцi України та у
будiвельнiй галузi. Здiйснюються заходи щодо покращення якостi робiт. ПАТ
«Київоргбуд» планує збiльшувати обсяги робiт, послуг.
Основними проблемами, що мають значний вплив на дiяльнiсть Товариства є
недосконалiсть законодавства, частi його змiни, iнфляцiйнi процеси в економiцi,
економiчна та фiнансова кризи в економiцi та у будiвельнiй галузi. Передбачено незначне
зростання обсягiв проектних робiт та розширення наукових дослiджень. Розробляються
заходи з покращення роботи з замовниками. Фiнансовий стан задовiльний. На дiяльнiсть
ПАТ «Київоргбуд» впливає негативний стан розвитку будiвельної галузi, проблеми
фiнансування будiвництва, змiна структури будiвництва у м. Києвi та Українi.
2.Здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi
Товариство веде свiй бухгалтерський облiк та готує фiнансову звiтнiсть в українських
гривнях у вiдповiдностi до вимог українського бухгалтерського i податкового
законодавства. Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена на пiдставi облiкових даних,
пiдготовлених у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в
Українi, з коригуваннями, рекласифiкацiєю i трансформацiєю, необхiдними для подачi її у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS), (IAS).
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу первiсної вартостi за
виключенням деяких аспектiв.
Фiнансова звiтнiсть надана в українських гривнях.
3. Принципи складання фiнансової звiтностi та облiкова полiтика
3.1. Застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)
Керiвництво Товариства звертає увагу користувачiв звiтностi на наступну особливiсть,
властиву фiнансовiй звiтностi, що складається в 2013 роцi.
Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть по
мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 року, публiчнi
акцiонернi товариства можуть вибрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або
01.01.2012 року.
Керiвництво ПАТ Проектно-технологiчний iнститут « Київоргбуд» вибрало датою
переходу на МСФЗ 01.01.2012 року.
Це означає, що перша фiнансова звiтнiсть по МСФЗ складаэться за 2013 рiк.
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 пiдприємства зобов’язанi використовувати одну облiкову
полiтику в своєму першому звiтi (балансi) складеному за вимогами МСФЗ i у всiх
перiодах представлених в першiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно МСФЗ. Облiкова
полiтика повинна вiдповiдати всiм МСФЗ ,якi дiяли на кiнець першого звiтного перiоду за
який складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно МСФЗ,за винятком випадкiв особливо
вiдмiчених в МСФО (IFRS) 1. Це вiдноситься до випадкiв коли забороняється
ретроспективне застосування тих чи iнших вимог МСФЗ, або Пiдприємство використовує
одно iз необов’язкових виняткiв в МСФЗ(IFRS) 1.
Пiдприємства, якi вперше застосовують МСФЗ, не повиннi застосовувати вимоги МСФЗ
(IAS) 8 «Облiковi полiтики,змiни в облiкових оцiнках та помилки» вiдносно змiн в
облiковiй полiтицi при переходi на МСФЗ.
Пiдприємство, що застосовує МСФЗ вперше надає iнформацiю про виконанi при переходi
на МСФЗ коригування.
Застосована облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому
фiнансовому роцi, за винятком застосування нових/змiнених стандартiв, обов’язкових до
застосування за звiтнi роки, якi починаються з 1 сiчня 2012 року або пiсля цiєї дати.
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Застосування

у звiтностi
МСФЗ (IFRS) 1 Перше застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi v
МСФЗ (IFRS) 2 Платiж на основi акцiй МСФЗ (IFRS) 3 Об’єднання бiзнесу МСФЗ (IFRS) 4 Страховi контракти МСФЗ (IFRS) 5 Непоточнi активи, утримуванi для
продажу, та припинена дiяльнiсть v
МСФЗ (IFRS) 6 Розвiдка та оцiнка запасiв корисних
копалин МСФЗ (IFRS) 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї v
МСФЗ (IFRS) 8 Операцiйнi сегменти МСФЗ (IFRS) 9 Фiнансовi iнструменти МСФЗ (IFRS) 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть МСФЗ (IFRS) 11 Спiльна дiяльнiсть МСФЗ (IFRS) 12 Розкриття iнформацiї про частки участi
в iнших суб’єктах господарювання МСФЗ (IFRS) 13 Оцiнка справедливої вартостi v
МСФЗ (IAS) 1 Подання фiнансової звiтностi v
МСФЗ (IAS) 2 Запаси v
МСФЗ (IAS) 7 Звiт про рух грошових коштiв v
МСФЗ (IAS) 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки v
МСФЗ (IAS) 10 Подiї пiсля звiтного перiоду v
МСФЗ (IAS) 11 Будiвельнi контракти МСФЗ (IAS) 12 Податки на прибуток v
МСФЗ (IAS) 16 Основнi засоби v
МСФЗ (IAS) 17 Оренда v
МСФЗ (IAS) 18 Дохiд v
МСФЗ (IAS) 19 Виплати працiвникам v
МСФЗ (IAS) 20 Облiк державних грантiв i розкриття
iнформацiї про державну допомогу МСФЗ (IAS) 21 Вплив змiн валютних курсiв МСФЗ (IAS) 23 Витрати на позики МСФЗ (IAS) 24 Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони МСФЗ (IAS) 26 Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного
забезпечення МСФЗ (IAS) 27 Окрема фiнансова звiтнiсть МСФЗ (IAS) 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства МСФЗ (IAS) 29 Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї
МСФЗ (IAS) 32 Фiнансовi iнструменти: подання v
МСФЗ (IAS) 33 Прибуток на акцiю МСФЗ (IAS) 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть v
МСФЗ (IAS) 36 Зменшення корисностi активiв v
МСФЗ (IAS) 37 Забезпечення, умовнi зобов’язання
та умовнi активи МСФЗ (IAS) 38 Нематерiальнi активи v
МСФЗ (IAS) 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка v
МСФЗ (IAS) 40 Iнвестицiйна нерухомiсть МСФЗ (IAS) 41 Сiльське господарство КТМФЗ (IFRIC)1 Змiни в iснуючих зобов'язаннях з виведення

з експлуатацiї, вiдновлення та подiбних
зобов'язаннях КТМФЗ (IFRIC) 2 Частки учасникiв кооперативних суб'єктiв
господарювання та подiбнi iнструменти КТМФЗ (IFRIC) 4 Визначення, чи мiстить угода оренду v
КТМФЗ (IFRIC) 5 Права на частки у фондах на виведення
з експлуатацiї, вiдновлення та екологiчну реабiлiтацiю КТМФЗ(IFRIC) 6 Зобов'язання, що виникають внаслiдок участi
у специфiчному ринку - вiдходiв електричного
та електронного обладнання КТМФЗ(IFRIC) 7 Застосування методу перерахунку згiдно з МСБО 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" КТМФЗ(IFRIC) 10 Промiжна фiнансова звiтнiсть i зменшення корисностi КТМФЗ(IFRIC) 12 Послуги за угодами про концесiю КТМФЗ(IFRIC) 13 Програми лояльностi клiєнта КТМФЗ(IFRIC) 14 МСБО 19 - Обмеження на активи за визначеною
виплатою, вимоги щодо мiнiмального фiнансування та
їх взаємозв'язок КТМФЗ(IFRIC) 15 Угоди про будiвництво об'єктiв нерухомостi КТМФЗ(IFRIC) 16 Хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську
одиницю КТМФЗ(IFRIC) 17 Виплати негрошових активiв власникам КТМФЗ(IFRIC) 18 Передачi активiв вiд клiєнтiв v
КТМФЗ(IFRIC) 19 Погашення фiнансових зобов'язань iнструментами
власного капiталу КТМФЗ(IFRIC) 20 Витрати на розкривнi роботи на етапi добування
в кар'єрi ПКТ (SIC) 7 Введення євро ПКТ (SIC) 10 Державна допомога: вiдсутнiсть конкретного зв'язку
з операцiйною дiяльнiстю ПКТ (SIC) 15 Операцiйна оренда: заохочення ПКТ (SIC) 25 Податки на прибуток: змiни у податковому статусi
суб'єкта господарювання або його акцiонерiв ПКТ (SIC) 27 Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму
угоди про оренду ПКТ (SIC) 29 Угоди про концесiю послуг: розкриття iнформацiї ПКТ (SIC) 31 Дохiд: бартернi операцiї, пов'язанi з рекламними послугами ПКТ (SIC) 32 Нематерiальнi активи: витрати на сторiнку в Iнтернетi Продовження тексту приміток
3.2. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Товариства, крiм облiкових
оцiнок, були зробленi певнi судження, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi. Такi судження зокрема включають правомiрнiсть припущення щодо
безперервностi дiяльностi Товариства.
Невизначенiсть оцiнок
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних
джерел невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть у собi ризик виникнення
необхiдностi внесення коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом
наступного фiнансового року.

Ризики, пов’язанi з податковим та iншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi,
включаючи контроль за валютними та митними операцiями, розвивається по мiрi
переходу до ринкової економiки. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко
сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i
центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору
рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство
дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та
вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Зобов’язання за виплатами працiвникiв
Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi резерв на зобов’язання на майбутнi виплати
працiвникам з використанням методу нарахування прогнозованих одиниць стосовно тих
працiвникiв, якi мають право на такi виплати.
Керiвництво використовує актуарну методику при розрахунку сум, пов’язаних iз
зобов’язаннями з забезпечення таких виплат на дату складання кожного балансу.
Товариство повинно здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за такими
виплатами, а також вибрати вiдповiдну ставку дисконтування для визначення поточної
вартостi цих грошових потокiв.
Резерв сумнiвної заборгованостi
Товариство регулярно перевiряє стан дебiторської, кредиторської та iншої заборгованостi,
передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення
корисностi активiв.
Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будьяких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових
труднощiв. Товариство здiйснює оцiнку виходячи з iсторичних даних та об’єктивних
ознак зменшення корисностi.
3.3. Огляд основних принципiв бухгалтерського облiку, застосованих у звiтному роцi
Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Товариства .
Перерахунок iноземних валют
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях (“грн.”), що є функцiональною валютою i
валютою представлення звiтностi Товариства . Операцiї в iноземнiй валютi первiсно
вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення
операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату балансу.
Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про
прибутки та збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за
обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
У звiтному роцi Товариство не здiйснювало операцiй в iноземнiй валютi.
Облiк впливу гiперiнфляцiї
Товариство не застосувала МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї ” у 2013
роцi.
Основнi засоби
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об’єкти основних
засобiв за переоцiненою вартiстю, яка є справедливою вартiстю об’єктiв на дату
переоцiнки, за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв
вiд зменшення корисностi. Переоцiнка здiйснюється досить часто з тим, щоб уникнути
суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його
балансовою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на основi ринкової вартостi, за
якою актив можна обмiняти на звичайних комерцiйних умовах мiж обiзнаними,

зацiкавленими та незалежними сторонами на дату оцiнки або iз застосуванням доходного
методу або методу замiщення амортизованої собiвартостi.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься на резерв
з переоцiнки в складi власного капiталу в балансi, за винятком сум, що компенсують
зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у звiтi про прибутки та збитки. В цьому
випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у звiтi про прибутки та
збитки. Зменшення балансової вартостi, що компенсує збiльшення балансової вартостi
цих же активiв, вiдноситься на рахунок цього резерву. Пiсля вибуття активу вiдповiдна
сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Об’єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання
економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується.
Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю)
включаються до звiту про прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У
разi реалiзацiї або вибуття активiв, їх вартiсть та накопичений знос списуються з
балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття,
включаються до звiту про прибутки та збитки.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї
активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi
необхiдностi. При проведеннi кожного основного технiчного огляду, його вартiсть
визнається у складi балансової вартостi основних засобiв як замiнена вартiсть, за умови,
вiдповiдностi критерiям визнання.
Амортизацiя основних засобiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу по
кожному об’єкту.
Основнi засоби показанi по переоцiненiй вартостi, яка є справедливою вартiстю основних
засобiв на дату переоцiнки, за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд знецiнення, що вiдповiдає альтернативному методу облiку по
МСБО 16 "Основнi засоби".
У 2013 роцi здiйснена дооцiнка основних засобiв на суму 9180 грн.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства складаються з програмного забезпечення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом
очiкуваного перiоду корисного використання, що оцiнюється для кожного з типiв
нематерiальних активiв. Строки й порядок амортизацiї нематерiальних активiв з
обмеженим строком корисного використання аналiзуються, як мiнiмум, щорiчно
наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова вартiсть нематерiальних активiв
переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї або змiни вказують на те, що
балансова вартiсть цих активiв може бути невiдшкодована.
У 2013 роцi не вiдбувалась переоцiнка нематерiальних активiв.
Зменшення корисностi активiв
Товариство не застосовує вимог МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв».
Iнвестицiї та iншi фiнансовi активи
Товариство в 2012- 2013 рр. не здiйснювало фiнансових iнвестицiй.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї.
Собiвартiсть обраховується за методом середньозваженої вартостi i складається з вартостi
прямих матерiалiв, витрат на робочу силу та частини виробничих непрямих затрат,
розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на залучення
капiталу.
Дебiторська та iнша заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за вартiстю, зазначеною у
рахунках, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Оцiнка резерву сумнiвної
заборгованостi робиться за наявностi об’єктивних свiдоцтв неможливостi отримання суми
заборгованостi в повному обсязi. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли про
неї стає вiдомо.
До рядка «Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги» включено iншу
поточну дебiторську заборгованiсть.
До рядка «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» за економiчним
змiстом включенi iншi оборотнi активи.
Витрати майбутнiх перiодiв складаються з передоплати за перiодичнi видання та
програмне забезпечення, i за економiчним змiстом включенi до складу дебiторської
заборгованостi за розрахунками за виданими авансами.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському
рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв.
Товариство на кiнець 2013 року не має рахункiв в iноземнiй валютi.
Фiнансовi зобов’язання
Визнання фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення, анулювання або
закiнчення строку погашення вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого
фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво
вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання,
визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається в
облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та
збитки.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов’язання (юридичне
або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення
зобов’язання знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена.
Резерви пiд виплати працiвникам
Сума, визнана як зобов’язання за визначеними виплатами, складається з теперiшньої
вартостi зобов’язання за визначеними виплатами на дату балансу та будь-яких актуарних
прибуткiв (за вирахуванням актуарних збиткiв), якi не було визнано, мiнус вартiсть
ранiше наданих послуг, яку ще не визнано, i мiнус справедлива вартiсть на дату балансу
активiв програми (за їх наявностi), якими будуть здiйсненi розрахунки за зобов’язаннями.
Якщо така сума є негативною, актив оцiнюється за нижчою з двох сум: вищезазначеним
чистим пiдсумком або пiдсумком кумулятивних чистих невизнаних актуарних збиткiв i
вартiстю ранiше наданих послуг та теперiшньою вартiстю економiчних вигод, доступних
у формi вiдшкодувань з програми або зменшень майбутнiх внескiв до програми.
На 01.01.2013 року Товариство розраховує резерв на виплати працiвникам згiдно вимог
МСФЗ.
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про
оренду, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи
потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу чи активiв, а
також передачi прав на використання активу.
Фiнансова оренда, за якої до Товариства переходять основнi ризики та вигоди, пов’язанi з
використанням орендованого активу, капiталiзується при виникненнi за нижчою з двох
величин: справедливої вартостi орендованого активу та теперiшньої вартостi мiнiмальних
орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються на вiдсотковi платежi та погашення
орендного зобов’язання таким чином, щоб вiдсоткова ставка була постiйною протягом
перiоду оренди. Процентнi витрати вiдображаються в звiтi про прибутки та витрати.

Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом меншого з перiодiв: перiоду
лiзингу та строку очiкуваного корисного використання. Протягом звiтного року
Товариство не мала признакiв фiнансової оренди.
Оренда, коли орендодавець несе основнi ризики пов’язанi з активом та отримує пов’язанi
з ним основнi вигоди, класифiкується як оперативна. Початковi прямi витрати, пов’язанi з
укладенням орендної угоди, додаються до балансової вартостi орендованого активу та
визнаються протягом перiоду оренди за тим самим принципом, за яким визнається доход
вiд оренди. Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати в звiтi про прибутки та
збитки за прямолiнiйним методом протягом перiоду оренди.
На протязi 2013 року Товариство мало ознаки операцiйної оренди.
Доходи
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Нижче
наведено критерiї, в разi задоволення яких, визнається дохiд:
Реалiзацiя послуг
Дохiд визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi переходять
до покупця.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Проценти
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Дивiденди
Дохiд визнається при встановленнi права Товариства отримання платежу.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським
податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених
Товариством у її податкових декларацiях. В 2011 роцi ставка податку на прибуток
складала 23%, в 2012 роцi – 21%., у 2013 роцi – 19 %. Поточнi податковi зобов’язання
(активи) за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати
податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв).
Iнформацiя за сегментами
Товариство не вiдображає географiчнi сегменти, оскiльки функцiонує, головним чином в
Українi, м. Київ.
Продовження тексту приміток
4. Доходи та витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 рок
Дохiд вiд реалiзацiї 2013 рiк 2012 рiк
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 10900 9414
Iншi операцiйнi доходи 5167 3963
Iншi доходи 64 Всього доходу: 16131 13377
Витрати
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 9357 7528
Адмiнiстративнi витрати 5591 3408
Витрати на збут 10 Фiнансовi витрати Iншi операцiйнi витрати 1585 2321
Iншi витрати 4

Всього витрат: 16547 13257
Фiнансовий результат
Фiнансовий результат до оподаткування (416) 120
Податок на прибуток (31)
Чистий прибуток (збиток) (447) 120

5. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби
Найменування показникiв Облiковi групи
Будiвлi та споруди Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Бiблiотечнi фонди МНМА Всього
На 01.01.2013 р .(до переоцiнки)
Первiсна вартiсть 90728 1389 140 236 51 27 205 92776
Накопичена амортизацiя 2674 590 98 105 46 27 205 3745
Залишкова вартiсть 88054 799 42 131 5 89031
Дооцiнка
Первiсна вартiсть - 9 - - - - - 9
Надходження за перiод
Первiсна вартiсть 1742 751 7 2500
Вибуття за перiод
Первiсна вартiсть - 164 27 18 209
Накопичена амортизацiя - 162 27 18 207
Залишкова вартiсть - 2 - - - - - 2
Амортизацiя
Нарахування амортизацiї 71 217 10 27 325
На 31.12.2013 р.
Первiсна вартiсть 92470 1985 120 236 33 27 205 95076
Накопичена амортизацiя 2745 645 81 132 28 27 205 3863
Залишкова вартiсть 89725 1340 39 104 5 - - 91213

Нематерiальнi активи
Найменування показникiв Iншi НА Всього
На 01.01.2013 р.
Первiсна вартiсть 13 13
Накопичена амортизацiя 4 4
Залишкова вартiсть 9 9
Надходження за перiод
Надходження 15 15
Вибуття за перiод
Первiсна вартiсть - Накопичена амортизацiя - Залишкова вартiсть - Амортизацiя за перiод
Нарахована амортизацiя за перiод 3 3
На 31.12.2013 р.
Первiсна вартiсть 28 28

Накопичена амортизацiя 7 7
Залишкова вартiсть 21 21
6. Запаси
2013 рiк 2012 рiк
Сировина i матерiали 55 59
Паливо 6 7
Будiвельнi матерiали - Запаснi частини 4 4
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 10 2
Незавершене виробництво 251 1126
Всього: 326 1198

7. Дебiторська та iнша заборгованiсть
2013рiк 2012 рiк
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0
Поточна дебiторська заборгованiсть 812 1346
Мiнус: Резерв сумнiвних боргiв (23) (20)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за видаими авансами 388 176
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 165 494
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 246 Всього (чиста реалiзацiйна вартiсть): 1588 1996
Розрахунок резерву сумнiвних боргiв за дебiторською заборгованiстю
Перiод заборгованостi Сума дебiторської заборгованостi на 31.12.2011 р., грн. Коефiцiєнт
Сумнiвностi Сума резерву на 31.12.2013р., грн.
Менше 90 днiв 467364,07 - Вiд 91 до 180 днiв 52590,90 - Вiд 181 до 270 днiв 52169,93 - Вiд 271 до 365 днiв 231651,52 10% 23165,15
Бiльше 365 днiв - 100% Всього: 803776,42 23165,15
За результатами перерахунку резерву сумнiвних боргiв Товариство збiльшує ранiше
створений резерв на 3 тис. грн.

8. Капiтал
Станом на 31 грудня 2013 року в зареєстрований, випущений та повнiстю сплачений
акцiонерний капiтал Товариства становить 388207,25 грн. i складається iз 1552829 шт.
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. за акцiю.
Власний капiтал Пiдприємства складається:
Назва статтi Стан на 31.12.2013р.
(тис.грн.) Стан на 31.12.2012р.
(тис.грн.)
Статутний капiтал 388 388
Додатковий капiтал - -

Iнший додатковий капiтал 89308 89299
Резервний капiтал 121 121
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (471) (24)
Всього: 89347 89784
9. Забезпечення
Вид виплати на 31.12.2013р.,
(тис. грн.) на 31.12.2012р.,
(тис. грн.)
Забезпечення з виплат працiвникам 406 486
Товариство перерахувало резерв на виплату працiвникам (на вiдпустки, виплати до
ювiлейних дат, премiї та iнше) та скоригувало ранiше створений резерв.
10. Поточнi зобов'язання
2013 рiк 2012 рiк
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги 1786 44
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 60 216
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 4 137
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 53 281
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1136 1999
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 5 Iншi поточнi зобовязання 665 Усьго поточних зобов’язань 3709 2677
Перелiк великих кредиторiв
Кредитор
Сума заборгованостi, грн Дата виникнення № та дата договору аба накладної
Давиденко С.П. ФОП 77 000 25.04.2013 р. Договiр №13-1 вiд 25.04.2013
ЕНЕРДЖI СЕРВIС, ТОВ
1 546 949
06.05.2013 р.
30.07.2013 р. Договiр № Л-368/1 вiд 30.07.2013
Договiр №06-05/13 вiд 06.05.2013р.
КИЇВГЕОКОМ, ТОВ 91 722 30.09.2013 Договiр № 55, 56, 57, 19
НОВЕ МIСТО, ТОВ 65 526 30.09.2013 Договiр рахунок № 26 вiд 30.09.2013
Домобудiвний комбiнат N3, ПАТ 33420 31.10.2013 Договiр №17/6 вiд 01.01.2011
ЕНЕРДЖI IНЖИНIРИНГ, ТОВ 12246 30.06.2013 ДГ7-А оренди автомобiля
ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ, ТОВ 448 000 01.02.2013 Договiр № П-16-13 01.02.2013
Кредиторська заборгованiсть знаходиться в постiйнiй динамицi, є короткостроковою змiна
вартостi грошей в часi не має впливу, дисконтування такої заборгованостi не проводилось.
11. Фактичнi та потенцiйнi зобов’язання i операцiйнi ризики
Умови функцiонування
Незважаючи не те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi
особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу,
вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє
нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть
економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.
Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку
ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень

законодавства, зокрема податкового законодавства.
12. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
Протягом 2013 року Товариство не проводило операцiй, якi вiдрiзнялися вiд умов
операцiй мiж непов’язаними особами.
13. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є грошовi кошти та їх еквiваленти.
Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства.
Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та
кредиторську заборгованiсть, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi. Протягом 2013
року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнвестицiями.
Головними ризиками, пов’язаними з фiнансовими iнструментами, є процентний ризик,
пов’язаний з рухом грошових коштiв, ризик лiквiдностi, валютний, кредитний ризик та
ризик концентрацiї. Товариство переглядає i узгоджує полiтику щодо управлiння кожним
з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Ризик лiквiдностi
Товариство аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть,
залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами.
Основним джерелом коштiв Товариства були кошти отриманi вiд звичайної дiяльностi
товариства.
Валютний ризик
Валютний ризик у 2013 роцi у Товариства вiдсутнiй.
Кредитний ризик
Кредитний ризик у Товариства вiдсутнiй.
14. Подiї пiсля балансової дати
Протягом 2013 року у Товариства не виникало подiй, якi могли б мати суттєвий вплив на
подiї пiсля дати балансу.
Керiвник: ____________ Пустовойт Надiя Федорiвна
Головний бухгалтер: ____________ Нiкiшина Марина Анатолiївна

