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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

 

Повне найменування акцiонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі – 

Товариство або ПАТ «ПТІ «Київоргбуд») є юридичною особою, створеною відповідно до 

законодавства України. 

Товариство зареєстроване 16.05.1995 року, дата запису в Єдиному державному реєстрі 

про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 08.09.2004, 

номер запису: 1 070 120 0000 001478.  

Ідентифікаційний код юридичної особи 04012951.  

Країна реєстрації: Україна 

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство  

Офіційна сторінка в Інтернеті: http://kievorgbud.kiev.ua 

Адреса електронної пошти (E-mail): o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua 

Юридична та фактична адреса Товариства: 01010, м. Київ, вулиця Михайла 

Омеляновича-Павленка, будинок 4/6 

Основним напрямком діяльності Товариства є діяльність у сфері архітектури за КВЕД 

71.11. 

Дана фінансова звітність ПАТ "ПТІ «КИЇВОРГБУД" (надалі –Товариство) складена за 

період, що закінчився 31 грудня 2019 року. 

Станом на 31 грудня 2019 року кінцевою контролюючою стороною Товариства є 

ПІВОВАРОВ ЛЕОНІД - ШВЕЙЦАРІЯ - Х 1235808, ШВЕЙЦАРІЯ, ЦЮРИХ, ЕГГ, 

ФОРХШТРАССЕ, 94, СН - 8132. 

Історія Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут 

«Київоргбуд» починається з 1956 року зі створення Бюро по проектуванню організації робіт і 

впровадженню нової техніки та передових методів праці в будівництві, яке в подальшому 

перетворилось в окремий суб’єкт господарювання і стало провідним партнером серед 

структурних підрозділів системи Головкиївміськбуду.  

З 1995 року розпочався новий етап розвитку, коли на базі інституту «Київоргбуд», 

згідно з наказом Управління комунального майна Київської міської державної адміністрації 

від 4 травня 1995 року № 29, було створено ВАТ ПТІ "Київоргбуд". Позачерговими 

загальними зборами акціонерів, що відбулися 14.12.2011р. змінено тип товариства ВАТ на 

ПАТ (Публічне акціонерне товариство). 

До складу Товариства входять окремі структурні підрозділи, що виконують проектно-

вишукувальні роботи, здійснюють архітектурне проектування, топографо-геодезичні, 

картографічні роботи, лабораторні та інші дослідження.  

Найбільше у 2019 році Товариство виконувало робіт за кодом КВЕД 71.12 - 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
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консультування в цих сферах. 

Основні види діяльності: комплексне проектування електроенергетичних об’єктів 

(електроенергетичні системи, електричні пiдстанцiї, лінії електропередач), архітектурне та 

будівельне проектування, діяльність у сфері архітектури, проектування інженерних мереж, 

проектування організації будівництва (діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна, 

пов'язана з будівництвом, у сфері інжинірингу та будівельного проектування). Топографо-

геодезичні, картографічні роботи. Знімальні, геодезичні та гідрографічні роботи, виконання 

інжинірингових робіт в будівництві. Діяльність у сфері геодезії. Наукова діяльність. 

Здійснення випробувань будівельних матеріалів і конструкцій з правом проведення 

сертифікаційних випробувань. Надання інших послуг. Характер робіт не залежить від 

сезонних змін. 

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» не має ліцензій на провадження видів господарської діяльності, 

що підлягають ліцензуванню  

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 50 та 

57 осіб, відповідно. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 554/10/1/98 від 06.07.1998р. 

Інформацію про осіб, які володіють пакетом більше 5% акцій: 

 

Власник Цінні папери 

Від 
загальної 
кількості 

(%) Вид особи 
Найменування, код ЄДРПОУ, 

країна 

Вид, форма 
випуску та 

форма існування 

Номінальна 
вартість 

Кількість 

Юридична особа 
- резидент (за 

винятком 
нижченаведених 

категорій 
юридичних осіб) 

Приватне акціонерне товариство 
"Холдингова компанія 

"Київміськбуд", 
23527052УКРАЇНА 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 
0.25 565580 36.4226 

Пайовий 
інвестиційний 

фонд 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

(Пайовий закритий 
недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд "Сьомий"), 

33499232УКРАЇНА 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 
0.25 758678 48.8578 
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Власник Цінні папери 

Від 
загальної 
кількості 

(%) Вид особи 
Найменування, код ЄДРПОУ, 

країна 

Вид, форма 
випуску та 

форма існування 

Номінальна 
вартість 

Кількість 

Пайовий 
інвестиційний 

фонд 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

(Пайовий закритий 
недиверсифікований венчурний 

інвестиційний фонд "Четвертий"), 
33499232УКРАЇНА 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 
0.25 200000 12.8797 

 

Орган управління - загальні збори. 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів 

діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 

кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 

грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній 

на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання 

яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 

достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 

валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

2.3. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в 

ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 

провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення 

фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності 
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Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

Загальними зборами Товариства 08 квітня 2020 року. Учасники Товариства та інші особи не 

мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.5. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 

рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

2.6. Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала 

МСФЗ та 

правки до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

Концептуальна 

основа 

фінансової 

звітності 

У новій редакції оновлено структуру документа, 

визначення активів і зобов'язань, а також додано нові 

положення з оцінки та припинення визнання активів і 

зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій 

звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, 

представлена у фінансовій звітності, також повинна 

допомагати користувачам оцінити ефективність 

керівництва компанії в управлінні економічними 

ресурсами. Принцип обачності трактується через 

підтримку нейтральність представлених даних. 

Обачність визначається як прояв обережності при 

винесенні суджень в умовах невизначеності. 

Правдиве уявлення даних трактується як подання суті 

операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова  

редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт 

про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. 

Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і 

розкриття», визначається, що дані фінансової 

звітності представляються за певний період і містять 

порівняльну інформацію, а також за певних обставин - 

прогнозні дані.  

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче 

підприємство», під яким мається на увазі сторона 

економічної діяльності, яка має чітко визначені межі 

та поняття зведеної звітності.  

Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» 

підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає 

активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір 

прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться 

до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість 

цього визначення економічного ресурсу відноситься 

до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / 

передавати економічні вигоди.  

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів 

оцінки (історична і поточна вартість (справедлива 

вартість, вартість використання)), інформації, яку 

вони надають. 

01.01.2020 Дозволяється 

МСФЗ 3 

«Об’єднання 

Зміни запроваджують переглянуте визначення 

бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих 

процесів, які у сукупності формують здатність 

01.01.2020 
Ці зміни є 

перспективними 
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МСФЗ та 

правки до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

бізнесу» створювати віддачу.  

Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє 

визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у 

тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх 

етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі 

відсутності віддачі, для того щоб підприємство 

вважалося бізнесом, має бути наявним організований 

трудовий колектив.  

Визначення терміну «віддача» звужується, щоб 

зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються 

клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та 

інших доходів, при цьому виключаються результати у 

формі скорочення витрат та інших економічних вигод. 

Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати 

спроможність учасників ринку замінювати відсутні 

елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи.  

Організація може застосувати «тест на 

концентрацію». Придбані активи не вважатимуться 

бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість 

придбаних валових активів сконцентрована в одному 

активі (або групі аналогічних активів).  

МСБО 1 

«Подання 

фінансової 

звітності» та 

МСБО 8 

«Облікова 

політика, зміни 

в облікових 

оцінках та 

помилки» 

Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення 

до цього визначення та застосування цього поняття 

завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, 

які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.  

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано 

очікується, що її пропуск, спотворення або 

затуманення може вплинути на рішення основних 

користувачів фінансової звітності загального 

призначення, винесені на підставі такої фінансової 

звітності, що представляє фінансову інформацію про 

звітуючу компанію 

Зміни забезпечують послідовність використання 

визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.  

01.01.2020 Дозволяється 

МСБО 10 

«Події після 

звітного 

періоду», 

МСБО 34 

«Проміжна 

фінансова 

звітність», 

МСБО 37 

«Забезпечення

, 

непередбачені 

зобов'язання 

та 

непередбачені 

У всіх випадках словосполучення «економічні 

рішення» замінено словом «рішення», а поняття 

«користувачі» звужено до «основних користувачів». 

01.01.2020 Дозволяється 
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МСФЗ та 

правки до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

активи", 

Керівництво із 

застосування 

МСФЗ 2 

«Виплати на 

основі акцій», 

Посібник з 

застосування 

МСФЗ 4 

«Договори 

страхування», 

Основи для 

висновків до 

МСФЗ 17 

«Страхові 

контракти». 

МСФЗ 9 

«Фінансові 

інструменти», 

МСФОЗ 7 

«Фінансові 

інструменти: 

розкриття 

інформації», 

МСБО 39 

«Фінансові 

інструменти: 

визнання та 

оцінка» 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, 

EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних 

фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до 

похідних інструментів. 

Поправки  

 змінили вимоги до обліку хеджування: при 
обліку хеджування передбачається, що контрольний 
показник процентної ставки, на якому засновані 
грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від 
інструменту хеджування, не зміниться в результаті 
реформи; 

 обов'язкові для всіх відносин хеджування, на 
які безпосередньо впливає реформа 
внутрішньобанківської ставки рефінансування; 

 не можна використовувати для усунення будь-
яких інших наслідків реформи; 

 вимагають розкриття інформації про ступінь 
впливу поправок на відносини хеджування. 

01.01.2020 Дозволяється 

За рішенням керівництва Товариства поправки МСФЗ, прийнятих станом на 31.12.2019, 

ефективна дата яких не настала, у фінансовій звітності за 2019 рік не застосовувались. При 

підготовці фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство 

застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його 

операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 

2019 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій не призвело до будь-

якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.   

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 

оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 

дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають 
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використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 

аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші 

моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових 

активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і 

відповідних методів оцінки. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити 

зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. Звітним періодом, за 

який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 

31 грудня 2019 року. 

 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

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

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 

наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 

звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, 

до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх 

застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами»  

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 

операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 

визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами». Товариство отримує основний дохід від виконання робіт та послуг. Застосування 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало 

суттєвого впливу. 

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».  

Товариство використовує можливість не перераховувати порівняльну інформацію за 

попередні періоди у зв’язку зі змінами класифікації та оцінки (включаючи зменшення 

корисності); зміни в балансовій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, що 

виникають у результаті застосування МСФЗ 9, визнаються шляхом коригування вхідного 

залишку нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 року. Класифікація та оцінка фінансових 

інструментів, наявних у Товариства, не зазнала суттєвого впливу від застосування цього 

стандарту.  

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що 

розроблені у відповідності до МСФЗ. 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 
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МСБО 1  «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або 

"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як 

частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, 

оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових 

потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається 

інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. 

Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на 

підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і 

тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 

Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням 

обліку на дату розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю. 

При первісному визнанні фінансовий актив або фінансове зобов’язання оцінюється за 

справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною у випадку фінансового активу або 

фінансового зобов’язання, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток, на суму витрат за угодою, які відносяться до придбання або випуску фінансового 

активу або фінансового зобов’язання.  

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 

нижче у відповідних розділах облікової політики. 

 

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

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

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які 

вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик 

зміни вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її 

погашення протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання. 

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

в національній валюті та в іноземній валюті. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям 

визнання активами. 

Товариство на кінець 2019 року не має рахунків в іноземній валюті. 
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3.3.3. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне 

право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 

господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається і відображається за вартістю, зазначеною у 

рахунках, за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Оцінка резерву сумнівної 

заборгованості здійснюється за наявності об’єктивних підстав неможливості отримання суми 

заборгованості в повному обсязі. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про 

неї стає відомо. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на 

основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для 

покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються 

на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які Товариство розглядає при 

визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення 

корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 

ліквідність, платоспроможність боржника, негативні економічні умови у галузі або 

географічному регіоні. 

 

3.3.4. Зобов'язання  

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

- Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 

визнання зобов’язань.  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає 

стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові 

кошти. 

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство 

оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Кредитів банків Товариство не має. 

 

3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 

реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 
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3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Облікові політики щодо основних засобів 

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

метою використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) якого більше одного року. 

Основні засоби вартістю до 6000 грн. визнаються малоцінними необоротними 

матеріальними активами, вартість яких вважається несуттєвою статтею та визнається у 

складі поточних витрат періоду на центрах обліку витрат у відповідності з призначенням їх 

використання. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Товариство здійснило 

оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ та 

використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. 

У подальшому основні засоби оцінюються за моделлю обліку за їх собівартістю, 

тобто за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 

від зменшення корисності. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на 

щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці подальші витрати 

визнаються в прибутку чи збитку періоду, коли вони були понесені, за винятком випадків, 

якщо такі подальші витрати мають бути визнані у складі балансової вартості поліпшеного 

об’єкту основних засобів (капіталізовані), тобто коли задовольняють критеріям визнання 

активу: 

- якщо таки подальші витрати призводять до збільшення майбутніх економічних 

вигод; та 

- вартість таких витрат може бути достовірно визначена. 

Висновки щодо відповідність критеріям визнання активу наводяться у актах типової 

форми ОЗ або у інших первинних (розпорядчих) документах, складених за результатами 

понесення таких подальших витрат. 

Амортизація основних засобів розраховується з використанням прямолінійного 

методу по кожному об’єкту. Амортизація основних засобів провадиться до досягнення 

залишкової вартості об’єктом його ліквідаційної вартості та на протязі строку, який 

встановлюється розпорядчими документами чи у акті введення в експлуатацію типової 

форми ОЗ.  

Амортизаційні відрахування за кожен період слід визнавати у прибутку чи збитку, 

якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто 

коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 

експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  

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

з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він 

вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. 
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Для обліку основних засобів використовуються наступні групи та мінімальні строки 

корисного використання в розрізі груп. 

Групи Мінімальний строк 

корисного 

використання, років 

група 1 - земельні ділянки - 

група 3 – будівлі 20 

Споруди 15 

передавальні пристрої 10 

група 4 - машини та обладнання  5 

З них:  

електронно-обчислювальні машини, інші машини для 

автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними 

засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними 

комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання 

яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються 

нематеріальним активом), інші інформаційні системи, 

комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела 

безперебійного живлення та засоби їх підключення до 

телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі 

стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 

6000 гривень 

2 

група 5 - транспортні засоби 5 

група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 

група 9 - інші основні засоби 12 

Основні засоби показані по переоціненій вартості, яка є справедливою вартістю 

основних засобів на дату переоцінки, за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від  знецінення, що відповідає альтернативному методу обліку по 

МСБО 16 "Основні засоби". 

 У 2019 році переоцінка основних засобів не відбувалась. 

 

3.4.2. Облікові політики щодо нематеріальних активів 

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може 

бути ідентифікований. 

Нематеріальні активи Товариства складаються з програмного забезпечення.  

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосування прямолінійного 

методу. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання у спосіб, 

визначений управлінським персоналом.  
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Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, 

з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він 

вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. 

Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної 

експлуатації слід приймати за нуль. 

Термін корисного використання нематеріальних активів визначається по кожному 

об’єкту окремо в момент його придатності для використання у наказі чи іншому 

розпорядчому документи. 

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних 

прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

Для обліку нематеріальних активів використовуються наступні групи та мінімальні 

строки корисного використання в розрізі груп. 

Групи Мінімальний 

строк корисного 

використання, років 

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на 

літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, 

програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції 

даних (баз даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) 

організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа, але не 

менш як 2 роки 

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення 

діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)  

Відповідно до 

правовстановлюючого 

документа 

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування 

нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається 

Товариством самостійно, але не може становити менше 1 та більш 10 років. 

 

3.4.3. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

В кінці звітного періоду Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 

активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, Товариству слід оцінити 

суму очікуваного відшкодування такого активу. 

Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, 

якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової 

вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності. 

Збиток від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, 

якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом (наприклад, 

відповідно до моделі переоцінки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток від зменшення 

корисності переоціненого активу слід визнавати як зменшення резерву з переоцінки 

(додаткового капіталу) за цим іншим стандартом. 

Після визнання збитку від зменшення корисності нарахування амортизації активу слід 

коригувати в майбутніх періодах для розподілу переглянутої балансової вартості активу за 
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вирахуванням його ліквідаційної вартості (якщо вона є) на систематичній основі протягом 

строку корисної експлуатації, що залишається. 

Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, слід 

сторнувати, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення 

суми очікуваного відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від 

зменшення корисності. 

Якщо це так, то балансову вартість активу слід збільшити до суми його очікуваного 

відшкодування. Таке збільшення є сторнуванням збитку від зменшення корисності. При 

цьому збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення 

корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку 

б визначили, якби збиток від зменшення корисності не визнали для активу в попередні роки. 

Товариство протягом 2019р. не застосовувало вимог МСФЗ 36 «Зменшення 

корисності активів». 

 

3.5. Облікові політики щодо запасів 

Відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСФЗ (IAS) 

2 «Запаси». 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування. 

Собівартість запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з їх придбанням. 

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: 

собівартості або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна 

реалізації в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 

Собівартість запасів при їх вибутті та оцінці кінцевих залишків Товариство визначає: 

за  формулою « ідентифікованої собівартості» – для запасів, що використовуються для 

будівництва і ремонтів основних засобів, в т.ч. будівельні матеріали і запасні частини; за  

формулою  «перше  надходження – перший  видаток» – для інших матеріальних запасів.   

У складі запасів Товариства - паливно-мастильні матеріали, запасні частини, 

будівельні матеріали тощо. 

Переоцінка вартості запасів в 2019 році не проводилася. 

Запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу не має. 

На кінець звітного періоду запасів переданих на відповідальне зберігання не має. 

 

3.6. Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та 

винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку 

строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють 

справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за 

справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. 

Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та 

зменшенням непогашених зобов'язань.  
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Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити 

сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі 

відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. 

Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, 

узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів. 

Якщо немає обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство, як орендар, отримає 

право власності наприкінці строку оренди, актив повністю амортизується протягом 

коротшого з двох строків: строку оренди або строку корисної експлуатації. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 

платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство 

визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, 

понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати згідно з іншими 

визначеними нормами цієї облікової політики. 

Протягом 2019 року Товариство мало ознаки операційної оренди - коли орендодавець 

несе основні ризики пов’язані з активом та отримує пов’язані з ним основні вигоди. 

Початкові прямі витрати, пов’язані з укладенням орендної угоди, додаються до балансової 

вартості орендованого активу та визнаються протягом періоду оренди за тим самим 

принципом, за яким визнається доход від оренди. Операційні орендні платежі 

відображаються як витрати в звіті про прибутки та збитки за прямолінійним методом 

протягом періоду оренди. 

 

3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським 

податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених 

Товариством у його податкових деклараціях. В 2019 році ставка податку на прибуток склала 

18%. Поточні податкові зобов’язання (активи) за поточний і попередній періоди, оцінюються 

в сумі, що належить до сплати податковим органам (відшкодуванню від податкових органів). 

 

3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.8.1. Забезпечення 

Забезпечення зобов’язань та відрахувань – це нефінансові зобов’язання, які 

визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або передбачуване зобов'язання в 

результаті минулих подій і існує імовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно 

буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем 

точності. Якщо у Товариства декілька схожих зобов’язань, то вони відокремлюються і 

розглядаються, як клас, а, отже, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік 

грошових коштів, визначається для всього класу (навіть коли імовірність відтоку грошових 

коштів щодо будь-якої позиції є незначною). 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або 

закінчення строку погашення відповідного зобов’язання. При заміні одного існуючого 

фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво 

відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, 

визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в 
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обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки та збитки. 

Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорічних 

(основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі 

правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає 

інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи 

відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів 

фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на 

момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні 

фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться 

коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву 

відпусток. 

Резерв сумнівної заборгованості 

Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої 

заборгованості, передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на 

предмет зменшення корисності активів.  

Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми 

будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових 

труднощів. Коли існує об’єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати суму 

заборгованості, отримає її невчасно або не в повному обсязі  відповідно до первинних чи 

переглянутих умов дебіторської заборгованості - раніше нарахована сума резерву 

перераховується. 

Резерв забезпечення майбутніх витрат  

Товариство  відображає у фінансовій звітності резерв на формування забезпечення 

майбутніх витрат, пов’язаних з доробкою проектів після отримання зауважень від 

уповноважених органів. 

 

3.8.2. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в 

сумі очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час надання 

працівниками відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати 

відпускних.  

 

3.8.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує єдиний соціальний 

внесок на заробітну плату працівників та перераховує до Державного бюджету. Поточні 

внески розраховуються як встановлений законодавством відсоток від поточних нарахувань 

заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.  

 

3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової 

звітності 

3.9.1. Доходи та витрати 
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Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, 

результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з 

внесками учасників. 

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує 

впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума 

доходу може бути достовірно визначена. 

Дохід від реалізації робіт визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від 

продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (роботи, послуги  і 

право власності передано), і відображається у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ 

(IAS) 18 «Дохід». 

Товариство отримує дохід від надання таких послуг: 

розробка проектно-кошторисної документації щодо будівництва, реконструкції, 

модернізації, капітального ремонту об’єктів архітектури (об’єкти житлово-громадського та 

виробничого призначення, в тому числі енергетичного господарства та ін.); 

розробка проектно-кошторисної документації щодо будівництва, реконструкції, 

модернізації, капітального ремонту об’єктів електроенергетики: ЛЕП напругою від 0,4кВ і 

вище, трансформаторних підстанцій напругою від 6-10кВ і вище різної конфігурації; 

здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт; 

розробка проектів виконання робіт (ПВР); 

виконання інженерно-геодезичних робіт (топографо-геодезичні роботи на стадії 

проектування, геодезичне забезпечення точності геометричних параметрів будівництва); 

проведення лабораторних випробувань будівельних матеріалів та виробів на міцність, 

якість та кліматичні впливи; 

технічне обстеження будинків, споруд та об’єктів електроенергетики; 

поліграфічні та видавничі роботи. 

 Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться 

збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. 

Доходи від реалізації відображаються без ПДВ та знижок. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є 

зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності 

визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 

майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 

відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 

виникають зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним 

доходом. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. 

 

3.9.2. Операції з іноземною валютою 
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Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною 

валютою Товариства. Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній 

валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за 

курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції.  

У звітному році Товариство не здійснювало операцій в іноземній валюті. 

 

3.9.3. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за її собівартістю, витрати на операцію 

включаються до первісної оцінки. Після первісного визнання об’єкти інвестиційної 

нерухомості відображаються за моделлю справедливої вартості. 

 

4. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 

мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 

тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки 

та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих 

обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 

балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у 

керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою 

відрізнятися від цих розрахунків. 

 

4.1. Судження 

У процесі застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім облікових 

оцінок, були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у 

фінансовій звітності. Ці судження базуються на здобутому досвіді та інших факторах, що 

вважаються зваженими та обґрунтованими, враховуючи існуючі обставини.  

4.1.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених 

цією фінансовою звітністю, відсутні. 

4.1.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих 

фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття 

торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на 

судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної 

ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з 

врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.1.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 

цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й 

динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з 

призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства 

фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 



 

ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»                                                                                                            

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату                                 

(в тисячах гривень) 

19 

4.1.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення 

визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності 

об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків 

за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання активу 

 

4.2. Невизначеність оцінок 

Основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел 

невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі ризик виникнення необхідності 

внесення коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 

фінансового року, включають ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської 

діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями, зазнає багато змін у 

процесі розвитку. Суперечливі положення можуть тлумачитись по-різному і часто 

переглядаються. Внаслідок цього існує значна невизначеність щодо забезпечення або 

тлумачення змін у законодавстві та нечіткі або відсутні правила його виконання.  

Керівництво вважає, що такі тлумачення є доречними та обґрунтованими і Товариство 

дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та 

відрахування були сплачені або нараховані.  

 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

Керівництво Товариства здійснює виключно безперервні оцінки справедливої 

вартості активів та зобов’язань Товариства, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та 

МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених  

за справедливою 

вартістю 

Методики оцінювання 

справедливої вартості 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

Вихідні дані 

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, що обліковуються за 

справедливою вартістю 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Торгові цінні 

папери 

Інструменти 

капіталу, боргові 

цінні папери, 

доступні для 

Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

Ринковий Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 
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продажу справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

використовуються ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

 

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, що не обліковуються за 

справедливою вартістю 

Боргові цінні 

папери 

Первісна оцінка боргових цінних 

паперів як фінансових активів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка боргових 

цінних паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, 

котирування 

аналогічних боргових 

цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Довгострокові  

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

довгострокових зобов’язань 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється за 

вартістю погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

 

5.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не 

оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про 

справедливу вартість є обов’язковим)    

Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для кредитів, 

дебіторської та кредиторської заборгованості, інших запозичених коштів, надійна оцінка 

ринкової вартості цих інструментів відсутня. Товариство припускає, що справедлива вартість 

таких фінансових інструментів дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Для фінансових активів та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, 

що балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості.  

Керівництво Товариства вважає, що балансова вартість фінансових активів та 

зобов’язань не має суттєвих відхилень порівняно з їх справедливою вартістю. 



 

ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД»                                                                                                            

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату                                 

(в тисячах гривень) 

21 

Керівництво Товариства вважає, що наведені в цих примітках розкриття щодо 

застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової 

звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, 

яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.  

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ  У 

ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

 

6.1. Доходи, витрати та фінансовий результат 

Доходи, витрати та фінансовий результат у звітному та попередньому періодах були 

сформовані наступним чином: 

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(тис. грн.) 

Дохід від реалізації 2019 рік 2018 рік 

Чистий дохід від реалізації продукції 9 992 24 521 

Інші операційні доходи 15 846 14 100 

Інші фінансові доходи 728 914 

Інші  доходи 13 27 

Всього доходу: 26 579 39 562 

 

Витрати 2019 рік 2018 рік 

Собівартість реалізованої продукції 4 915 12 858 

Адміністративні витрати 17 153 16 772 

Витрати на збут - - 

Фінансові витрати - - 

Інші операційні витрати 4 462 4 027 

Інші витрати - 7 

Всього витрат: 26 530 33 664 

 

Фінансовий результат 2019 рік 2018 рік 

Фінансовий результат  до оподаткування 49 5 898 
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Податок на прибуток - 1 154 

Чистий прибуток (збиток) 49 4 744 

 

6.2. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу 

Станом на 31.12.2019 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для 

продажу.  

6.3. Нематеріальні активи 

За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості 

нематеріальних активів Товариства: 

 

Нематеріальні активи 

(тис. грн.) 

Найменування показника Інші НА 

На 01.01.2019 р. 

Первісна вартість 269 

Накопичена амортизація 238 

Залишкова вартість 31 

Надходження за період 

Первісна вартість - 

Вибуття за період 

Первісна вартість - 

Накопичена амортизація - 

Залишкова вартість - 

Амортизація 

Нарахована амортизація за період 31 

На 31.12.2019 р. 

Первісна вартість 269 

Накопичена амортизація 269 

Залишкова вартість - 

 

Залишки нематеріальних активів сформовані Товариством за рахунок вартості 

програмного забезпечення та інших нематеріальних активів (вартості ліцензій тощо). 
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Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного 

методу. 

6.4. Основні засоби та капітальні інвестиції 

За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості 

основних засобів Товариства: 

Основні засоби 

(тис. грн.) 

Найменування 

показника 

Облікові групи 

Будівлі 

та 

споруди 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Машини та 

обладнання 

(в т.ч. комп. 

техніка) 

Транспортні 

засоби 

Інші Всього 

На 01.01.2019 р. 

Первісна вартість 100 721 95 4 783 113 265 105 977 

Накопичена 

амортизація 

5 679 76 3 167 113 256 9 291 

Залишкова вартість 95 042 19 1 616 - 11 96 688 

Надходження за період 

Первісна вартість 11 - 218 - 40 269 

Вибуття за період 

Первісна вартість - 31 64 - 5 100 

Накопичена 

амортизація 

- 31 64 - 5 100 

Залишкова вартість - - - - - - 

Нарахована амортизація 

Нарахована 

амортизація за 

період 

927 5 623 - 40 1595 

На 31.12.2019 р. 

Первісна вартість 100 732 64 4 937 113 300 106 146 

Накопичена 

амортизація 

6 606 50 3 726 113 291 10 786 

Залишкова вартість 94 126 14 1 211 - 9 95 360 

 

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 
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У 2019 році вибуття будівель та крупного обладнання не відбувалось. 

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 30.10.2019 року згідно з 

наказом по підприємству і у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014  № 879. 

Під час інвентаризації нестач або псування основних засобів не встановлено. 

6.5. Запаси 

За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості 

запасів Товариства, тис. грн: 

 2019 рік 2018 рік 

Сировина і матеріали - - 

Паливо 5 5 

Будівельні матеріали 149 18 

Запасні частини 40 - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети - - 

Незавершене виробництво 89 359 

Всього: 283 382 

 

6.6. Фінансові активи 

Станом на 31.12.2019 Товариству належать інші фінансові інвестиції у вигляді: 
 

Класіфікація 

фінансового 

інструмента 

Кількість, 

шт. 

Номінал 

одного цінного 

Паперу, грн 

Ціна одного 

цінного 

Паперу, грн. 

Вартість пакету, 

грн 

Інвестиційний сертифікат 

бездокументарний іменний 
167 10 000,00 15 000,00 2 505 000,00 

 

6.7. Грошові кошти (показники в гривнях) 
 
 

 
 
 

Показник 31 грудня 2019  

р. 

31 грудня 2018 

Рахунки в банках в національній валюті, у тому 

числі: 

5 388 747,73 8 553 304,46 

АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.КИЇВ _ 

UA613808050000000026004439211 

317 877,94 81 738,94 

ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк_ 

UA073348510000000002600223806 

2 655 511,79 2 237 172,79 

ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк_ 

UA593348510000000002600525995 

2 415 358,00 134 392,73 
 

Рахунки в банках в іноземній валюті - - 
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Грошові кошти у касі - - 

Інші грошові кошти (СЕА ПДВ) згідно з витягом - - 

Разом   5 388 747,73 8 553 304,46 

Залишки коштів на рахунка підтверджено банківськими виписками. 

6.8. Дебіторська заборгованість, тис.грн 

 На 31.12.19 р. На 31.12.18 р. 

Довгострокова дебіторська заборгованість   - - 

Поточна дебіторська заборгованість 571 931 

Мінус: Резерв сумнівних боргів (9) (94) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за 

видами авансами 

15 144 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

124 89 

Інша поточна дебіторська заборгованість 540 980 

Всього (чиста реалізаційна вартість): 1 241 2 050 

 

Дебіторська заборгованість представлена Товариством у Звіті про фінансовий стан у 

вигляді дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторською 

заборгованістю за розрахунками за виданими авансами, з бюджетом та іншою поточною 

дебіторською заборгованістю. 

Загальний обсяг торгівельної дебіторської заборгованості, станом на 31.12.2019, 

сформований за рахунок заборгованості юридичних та фізичних осіб перед Товариством та 

становить суму 571 тис. гривень. 

До найбільших боржників Товариства, відносяться (грн..): 

Найменування боржника 31 грудня 2019 

ТОВ «Технобазальт» 170218,09 

ТОВ "Ініціативна правнича фундація" 60083,78 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» 45908,72 

На 31.12.2019 року прийняте рішення  не збільшувати суму нарахованого резерву 

сумнівних боргів. 

 

Зміна резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості була такою (грн.):  
 

 2019  2018 

Залишок на початок періоду 
 

 

94433,17 

115732,32 

Нараховані суми за період - - 
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Використані суми за період, коригування 85073,98 21299,15 

Залишок на кінець періоду 9359,19 94433,17 

6.9. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість Товариством станом на 31.12.2018 та 31.12.2019 відсутня. 

6.10. Власний капітал 

Згідно Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» розмір визначеного статутного капіталу 

становить 388 207,25 гривень, що відповідає розміру сплаченого статутного капіталу і 

складається із 1 552 829 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25  грн. за 

акцію. 

Структура власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019 року була наступною 

(тис. грн.): 

Назва статті 
Стан на 31.12.2019р. 

(тис. грн.) 

Стан на 31.12.2018р. 

(тис. грн.) 

Статутний капітал 388 388 

Додатковий капітал - - 

Інший додатковий капітал 89 308 89 308 

Резервний капітал 121 121 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
11 507 11 475 

Всього: 101 324 101 292 

 

6.11. Короткострокові забезпечення  

Вид виплати 
  на 31.12.2019р. 

(тис. грн.) 

  на 31.12.2018р. 

(тис. грн.) 

Забезпечення з виплат працівникам 218 256 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
1 216 4 308 

 

Товариство перерахувало резерв на виплату працівникам (на відпустки та інше). 

Товариство  створило резерв на формування забезпечення майбутніх витрат, 

пов’язаних з доробкою проектів після отримання зауважень від уповноважених органів. 

 

6.12. Короткострокові кредити банків 
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В ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» відсутні короткострокові позики станом на 31 грудня 2019  

та 2018 років. 
 

6.13. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Короткострокова заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у 

наступному вигляді: 

 

(тис.грн) 

Назва статті 2019 рік 2018 рік 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи послуги 
729 1 087 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
613 2 690 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками зі страхування 
- - 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці 
8 - 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
733 573 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками  
5 5 

Інші поточні зобов’язання 114 319 

Усього поточних зобов’язань  2 202 4 674 

 

Перелік великих кредиторів 

Кредитор 

 

Сума   заборгованості, грн. 

ФОП Лишафай Дмитро Федорович 632 000,00 

Сумс.філія ДП УКРНДІІНТВ 60 160,00 

ФОП Іванюк Ірина Сергіївна 18 000,00 

 

  Дисконтування кредиторської заборгованості на 31.12.2019 року не проводилось. 

 

Кредиторська заборгованість відображена в звіті за собівартістю. 
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Інвентаризація розрахунків з кредиторами проводилась Товариством станом на 

31.12.2019 року. 

6.14. Довгострокова кредиторська заборгованість (Інші довгострокові зобов’язання ) 

Довгострокова кредиторська заборгованість Товариства відсутня станом на 31 грудня 

2019  та 2018 років. 

 

 

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

7.1 Умовні зобов'язання. 

7.1.1. Судові позови 

Керівництво товариства вважає, що судові позиви, які подані кредиторами проти 

підприємства є несуттєвими і підприємство не понесе істотних збитків. Відповідно, резерви 

під такі очікувані кредитні збитки не створювались та відповідно у фінансовій звітності не 

відображались. 

7.1.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в 

нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать 

аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне 

тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, 

що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така 

невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 

знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство 

сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 

Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами протягом трьох 

років. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання 

законодавства, підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в 

законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. 

Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно 

суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою. У 2019 р. ПАТ 

«ПТІ «Київоргбуд» відбувалась документальна планова виїзна перевірка на підставі наказу 

Головного управління ДФС у м. Києві від 26.04.2019 р. № 5109 головними державними 

ревізорами-інспекторами з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 

01.01.2016 р. по 31.03.2019 р., валютного – за період з 01.01.2016 р. по 31.03.2019 р., єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне страхування – за період з 01.01.2011 р. по 

31.12.2018 р. та іншого законодавства – за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, відповідно до 

затвердженого плану документальної перевірки. Товариство не погоджується з висновками  

перевірки, згідно з якими, на думку посадових осіб ГУ ДФС України у м. Києві, встановлено 

порушення з боку ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» низки норм податкового законодавства, у зв’язку 

з чим подано судовий позов. 

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат 

економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи 
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не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 

Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської 

заборгованості Товариству  визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на 

дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на 

дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.  

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

У відповідності до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, 

пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній 

мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є 

сторони пов’язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх 

юридична форма. 

Відповідно до вимог п.17 МСБО24 Товариство розкриває інформацію про компенсації 

провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для 

кожної із наведених далі категорій: 

 a) короткострокові виплати працівникам;  

б) виплати по закінченні трудової діяльності;  

в) інші довгострокові виплати працівникам;  

г) виплати при звільненні;  

ґ) платіж на основі акцій. 

Відповідно п.9 МСБО 24 провідний управлінський персонал – ті особи, які 

безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, 

управління та контроль діяльності суб’єкта господарювання, зокрема будь-який директор 

(виконавчий чи інший) цього суб’єкта господарювання. 

Загальна сума виплат провідному управлінському персоналу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 

у 2019 році склала 2 903 тис. грн., а посадовим особам – 2 284 тис.грн. Ця сума складається з  

короткострокових виплат працівникам (заробітної плати).  

До переліку пов’язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб’єкті 

господарювання, що надає їм значний вплив на суб’єкт господарювання належать: 

Акціонерами Товариства, що володіють часткою акцій 

більше 5% є: 

31.12.2019, 

% 

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія 

"Київміськбуд", 

23527052УКРАЇНА 

36.4226 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований 

венчурний інвестиційний фонд "Сьомий"), 

33499232УКРАЇНА 

48.8578 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований 

венчурний інвестиційний фонд "Четвертий"), 

33499232УКРАЇНА 

12.8797 

Всього 98,1601 

 
 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх 

еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, 

наприклад, торгова кредиторська і  дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо 

в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності 

та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший 

ціновий ризик. 

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та 

неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного 

негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює 

процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими  

ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління 

ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 

ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 

інструментарію щодо його пом’якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків 

представлені нижче. 

7.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за 

фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. 

Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою 

дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і 

фінансових установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно 

можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в 

основному із коштів у банку, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-

яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 

Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються 

достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний 

контроль за схильністю до кредитного ризику. 

7.3.2.  Ринковий ризик 

Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик відсоткової 

ставки, інший ціновий ризик. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків 

по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни 

містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. 

Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, 
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відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв’язку 

з інвестиціями в інші фінансові інструменти. 

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Валютний ризик у 2019 році у Товариства 

відсутній. 

Інший ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно 

від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 

інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 

інструменти, за якими здійснюються операції на ринку. 

 

7.3.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої 

зобов’язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених 

умовах. З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз 

вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення.  

 

7.4. Управління капіталом 

Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариства продовжувати 

функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також 

забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку 

Товариства. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і 

підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню 

капіталу. 

 

7.5. Події після Балансу 

Після звітної дати події, наслідки яких мали б суттєвий вплив на фінансову звітність 

за рік, що закінчився 31.12.2019 року, не відбувались. 

 

 

 

Голова правління     ___________________     Мельник С.І. 

                                  

 

Головний бухгалтер   __________________      Драч А.О.   

 


