Титульний аркуш
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/65
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

С.I.Мельник
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012951
4. Місцезнаходження: 01010, Україна, Печерський р-н, м. Київ, Михайла
Омеляновича-Павленка, 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-45-00, (044) 590-45-00
6. Адреса електронної пошти: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2021, Затвердити рiчну фiнансову
звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) АТ "ПТI "Київоргбуд" за 2020 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.kievorgbud.kiev.ua/

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
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- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
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заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. таблиця 9. Крiм трьох видiв дiяльностi у АТ 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,
18.13 - Виготовлення друкарських форм i надання iнших полiграфiчних послуг;
85.59 - iншi види освiти, н.в.i.у.. таблиця
таблиця 10. Основнi вiдомостi емiтента :
- п 4, 5, 6 - поточний рахунок у iноземнiй валютi у АТ вiдсутнiй.
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - таблица не
заповнена тому, що згiдно з Законом України "Про лiцензування видiв господарської

дiяльностi" вiд 02.03.2015 р. № 222-VIII лiцензуванню пiдлягає будiвництво об'єктiв, що за
класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об"єктiв з середнiми та значними наслiдками,
- з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архiтектурну дiяльнiсть".
Необхiднiсть отримання лiцензiї на проектнi роботи законодавством не встановлена. Згiдно з
чинним законодавством, для набуття права на виконання проектних робiт суб'єкту
господарської дiяльностi необхiдно мати у своєму складi фахiвцiв з вiдповiдним
квалiфiкацiйним сертифiкатом.
Вiдповiдно до Порядку розроблення проектної документацiї на будiвництво об'єктiв,
затвердженого наказом Мiнрегiонбуду України вiд 16.05.2011 р. № 45, проектувальник юридична особа, яка має у своєму складi вiдповiдних виконавцiв, що згiдно iз законодавством
одержали квалiфiкацiйний сертифiкат, або фiзична особа, яка згiдно з законодавством має
вiдповiдний квалiфiкацiйний сертифiкат.
До iнженерного складу Товариства входить 5 фахiвцiв, що мають вiдповiднi квалiфiкацiйнi
сертифiкати.
В подальшому Товариство планує збiльшувати у своєму складi кiлькiсть спiвробiтникiв, що
пройшли професiйну атестацiю та отримали квалiфiкацiйний сертифiкат.
3. таблиця Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - таблиця не заповнена,
АТ не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
4. таблиця Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не заповнена, посади
корпоративного секретаря в АТ не iснує.
5. таблиця - Iнформацiя про рейтингове агентство - таблиця не заповнена, агентство у ПАТ
вiдсутнє, рейтингова оцiнка не визначалася.
6. таблиця - Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв емiтента - таблиця не заповнена. АТ не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.
8. Тблиця 17. Штрафнi санкцiї щодо емiтента - штрафних санкцiй щодо Товариства у 2020
роцi не було.
10. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення - не заповнена. Посадовим особам в разi їх звiльнення
будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачуються.
12. Таблиця - Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням
вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй - фiзичнi особи акцiями емiтента
бiльше 5 % не володiють.
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - таблиця не заповнена, змiна
акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - змiни не
вiдбувалися.
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - таблиця не заповнена, осiб,
якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй не має.
17. Таблиця Вiдомостi про цiннi папери:
2) - не заповнена, облiгацiї не випускалися.
3), 4) - не заповненi, iншi та похiднi цiннi папери не випускалися.

5), 6) - не заповнена, випуск боргових цiнних паперiв та викуп власних акцiй не здiйснювався.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, цiльовi облiгацiї не випускалися.
19. Таблиця не заповнена - у власностi працiвникiв Товариства цiннi папери (крiм акцiй)
Товариства вiдсутнi, Товариство цiннi папери, крiм акцiй не випускало.
20. Таблиця не заповнена - у власностi працiвникiв Товариства акцiї у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутнi.
21. Таблиця не заповнена - обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв, вiдсутнi.
23. Iнформацiя про дивiденди - не заповнена.
08 квiтня 2020 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення
затвердити чистий прибуток у розмiрi 48 380,00 грн. (сорок вiсiм тисяч триста вiсiмдесят
гривень 00 копiйок), отриманий ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi залишити
нерозподiленим.
24. Таблиця 3) - зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi, кредити не оформлялися, вiдсотки
не сплачувалися.
таблицi 4) 5) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i їх
собiвартiсть - вiдсутня.
27, 28 таблицi - iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
та про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не заповненнi, тому що така
iнформацiя не приймалася.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - борговi цiннi
папери не випускалися.
36. Iнформацiя про iпотечнi облiгацiї вiдсутня, iпотечнi облiгацiї не випускалися.
37. 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 .
38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв
вiдсутня, кредити не оформлялися.
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, iпотечнi сертифiкати не
випускалися.
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
41. Iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня.
42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, сертифiкати не випускалися.
43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, сертифiкати ФОН не
випускалися.
44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не здiйснювався.
45. Правила ФОН вiдсутнi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ПТI "Київоргбуд"
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 належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
55
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
2) IBAN
UA613808050000000026004439211
3) поточний рахунок
UA613808050000000026004439211
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н, МФО д/н
5) IBAN
д/н
6) поточний рахунок
д/н

16. Судові справи емітента
№
з/п

Номер справи

1

826/87/16

Найменування
суду

Окружний
адмiнiстративний
суд м. Києва

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ПАТ "ПТI
"Київоргбуд

Державна
податкова
iнспекцiя у
Печерському
районi Головного
управлiння
Державної
фiскальної служби
у мiстi Києвi

-

про визнання протиправним
та скасування податкового
повiдомлення-рiшення

Стан розгляду
справи

Справу
розглянуто

Опис:
- 23.11.2016 р. - ухвала Вищого адмiнiстративного суду України про вiдкриття касацiйного провадження за касацiйною скаргою Державної податкової
iнспекцiї у Печерському районi Головного управлiння Державної фiскальної служби у мiстi Києвi на постанову Київського апеляцiйного
адмiнiстративного суду вiд 28.09.2016 р;
- 28.05.2020 р. - постановою Верховного Суду України у складi колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду за результатами розгляду в порядку
письмового провадження касацiйної скарги Державної податкової iнспекцiї у Печерському районi Головного управлiння Державної фiскальної служби
у мiстi Києвi на постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 28.09.2016 (суддя Земляна Г.В., суддi: Межевич М.В., Сорочко Є.О.) у
справi № 826/87/16 за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" до Державної податкової iнспекцiї
у Печерському районi Головного управлiння Державної фiскальної служби у мiстi Києвi про визнання протиправним та скасування податкового
повiдомлення-рiшення касацiйну скаргу Державної податкової iнспекцiї у Печерському районi Головного управлiння Державної фiскальної служби у
мiстi Києвi залишено без задоволення. Постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 28.09.2016 у справi № 826/87/16 залишено без
змiн.
2

910/15811/17

Господарський
суд мiста Києва

ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд"

ПАТ "ПТI
"Київоргбуд"

НКЦПФР, ТОВ
КУА "Сварог
Ессет
Менеджмент"

про визнання недiйсним
рiшення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "ПТI "Київоргбуд

скаргу ПАТ
"Проектно-тех
нологiчний
iнститут
"Київоргбуд"
залишено без
задоволення

Опис:
- 23.10.2019 постановою Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду Апеляцiйнi скарги Публiчного акцiонерного товариства
"Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" на рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 11.12.2017 у справi №910/15811/17 залишенi без
задоволення. Рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 11.12.2017 у справi №910/15811/17 залишено без змiн.

- 12.12.2019 - ухвалою Верховного суду вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ПАТ "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд"
на постанову Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 23.10.2019р. та на рiшення господарського суду мiста Києва вiд 11.12.2017р. у справi
№910/15811/17
- 06.02.2020 постановою ВСУ у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду касацiйну скаргу ПАТ "Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд" залишено без задоволення. Рiшення господарського суду мiста Києва вiд 11.12.2017р. та постанову Пiвнiчного апеляцiйного
господарського суду вiд 23.10.2019р. у справi №910/15811/17 залишено без змiн.
3

826/12886/17

Окружний
адмiнiстративний
суду м. Києва

Терещук О.О

НКЦПФР

ПАТ "ПТI
"Київоргбуд",
ПрАТ "ХК "Київм

про визнання протиправними
дiй та бездiяльностi

Справу
розглянуто

Опис:
1. У жовтнi 2017 року позивач звернувся до суду з позовом до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi також - вiдповiдач,
НКЦПФР), за участю третiх осiб: Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" (далi також - ПАТ "ПТI
"Київоргбуд"), приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" (далi також - ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"), в якому просив
суд:
1.1 визнати протиправною бездiяльнiсть вiдповiдача щодо виконання вимог положень Порядку нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв на загальних зборах акцiонерних товариств, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 25
жовтня 2012 року №1518 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 16 листопада 2012 року за №1923/22235, що полягала:
- у неповiдомленнi ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у письмовiй формi про проведення нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв,
голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд", скликаних на 28 серпня 2017 року до
початку реєстрацiї акцiонерiв;
- у фактичному невиходi представникiв вiдповiдача 28 серпня 2017 року за мiсцем проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" (м. Київ, вул. Будiндустрiї, буд. 8, 2-й поверх, група примiщень №7, примiщення №4);
- у фактичному нездiйсненнi нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв на
позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд", скликаних та проведених
28 серпня 2017 року за адресою: м. Київ, вул.
Будiндустрiї, буд. 8, 2-й поверх, група примiщень № 7, примiщення № 4;
1.2 визнати протиправними дiї вiдповiдача щодо складання та оформлення 28 серпня 2017 року протоколу нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв,
проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв на загальних зборах акцiонерного товариства - на позачергових загальних
зборах акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд", скликаних та проведених 28 серпня 2017 року.
2. Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 15 сiчня 2018 року позов задоволено частково. Визнано протиправними дiї НКЦПФР в
особi представникiв Департаменту у Центральному регiонi щодо складання та оформлення 28 серпня 2017 року протоколу нагляду за реєстрацiєю
акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв на загальних зборах акцiонерного товариства - на позачергових
загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд", скликаних та проведених 28 серпня 2017 року. В iншiй частинi позову вiдмовлено.
3. Постановою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12 квiтня 2018 року апеляцiйнi скарги ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та НКЦПФР
задоволено. Рiшення Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 15 сiчня 2018 року скасовано та прийнято нове рiшення, яким у задоволеннi
позову вiдмовлено.
4. 24 квiтня 2018 року вiд ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" до Верховного Суду надiйшла касацiйна скарга на рiшення Окружного адмiнiстративного суду
мiста Києва вiд
15 сiчня 2018 року та постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12 квiтня 2018 року, в якiй просить їх

скасувати та передати справу на новий розгляд.
5. Ухвалою Верховного Суду вiд 21 травня 2018 року вiдкрито касацiйне провадження у справi.
6. 11 червня 2018 року вiд позивача та ПАТ "ПТI "Київоргбуд" до суду надiйшли вiдзиви на касацiйну скаргу, в яких просять залишити таку без
задоволення, а рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї - без змiн.
7. Вiд позивача до суду надiйшло клопотання про закриття касацiйного провадження на пiдставi пункту 3 частини 1 статтi 339 Кодексу
адмiнiстративного судочинства України (далi - КАС України).
8. Постановою Верховного Суду України у складi колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду вiд 05 травня 2020 року за результатами розгляду
касацiйної скарги приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" на рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста
Києва вiд 15 сiчня 2018 року та постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12 квiтня 2018 року у задоволеннi клопотання позивача
про закриття касацiйного провадження у данiй справi вiдмовлено, касацiйну скаргу приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд" залишено без задоволення, а постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12 квiтня 2018 року - без змiн.
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826/17511/17

Окружний
адмiнiстративний
суд мiста Києва

ПАТ "ПТI
"Київоргбуд

НКЦПФР

-

про визнання протиправними
Справу
та скасування постанови
розглянуто.Ви
№2262-ЦД-1-Е вiд 21.11.17
знано
р. про накладення санкцiї за протиправним
правопорушення на ринку
та скасувано
цiнних паперiв,
розпорядженн
розпорядження
я
№1985-ЦД-1-Е вiд 21.11.17
Нацiональної
р. про усунення порушень
комiсiї з
законодавства про цiннi
цiнних паперiв
папери
та фондового
ринку №
1985-ЦД-1-Е
вiд 21.11.2017
про усунення
порушень
законодавства
про цiннi
папери

Опис:
У груднi 2017 року Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" (далi - ПАТ "ПТi "Київоргбуд") звернулося до
Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР, Комiсiя), у
якому просило:
- визнати протиправним та скасувати постанову НКЦПФР вiд 21 листопада 2017 року № 2262-ЦД-1-Е про накладення санкцiї за правопорушення на
ринку цiнних паперiв;
- визнати протиправним та скасувати розпорядження НКЦПФР вiд 21 листопада 2017 року № 1985-ЦД-1-Е про усунення порушень законодавства

про цiннi папери.
Рiшенням Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 16 жовтня 2018 року позов задоволено повнiстю. Визнано протиправними та скасовано
постанову НКЦПФР вiд 21
листопада 2017 року №
2262-ЦД-1-Е про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв i
розпорядження НКЦПФР вiд 21 листопада 2017 року
№ 1985-Д-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери.
Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17 грудня 2018 року вказане рiшення суду першої iнстанцiї змiнено, виключивши з
його мотивувальної частини посилання на рiшення Господарського суду м. Києва вiд 11 грудня 2017 року у справi № 910/15811/17 та висновки з
пiдстав посилання на це судове рiшення. В iншiй частинi рiшення суду першої iнстанцiї залишено без змiн.
Не погодившись з такими судовими рiшеннями першої та апеляцiйної iнстанцiй, у сiчнi 2019 року Комiсiя подала до Верховного Суду у складi
колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду касацiйну скаргу, у якiй просила скасувати рiшення Окружного адмiнiстративного суду м. Києва
вiд 16 жовтня 2018 року та постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17 грудня 2018 року i прийняти нову постанову про
вiдмову в задоволеннi адмiнiстративного позову.
28.01.2019 ухвалою Верховного Суду у складi колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною
скаргою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 16 жовтня 2018 року
та постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17 грудня 2018 року.
20.02.2020 постановою ВСУ у складi колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду касацiйну скаргу Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку залишено без задоволення. Рiшення Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 16 жовтня 2018 року та постанову Шостого
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17 грудня 2018 року залишено без змiн.
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640/22489

Окружний
адмiнiстративний
суд м. Києва

ПАТ "ПТI
"Київоргбуд

ГУ ДРС у м. Києвi

-

визнання протиправними та
скасування податкового
повiдомлення-рiшення

вiдкрито
провадження у
справi

Опис:
- 11.12.2019 - ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва прийнято позовну заяву Публiчного акцiонерного товариства
"Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновичавича-Павленка, 4/6, ЄДРПОУ 04012951) до Головного
управлiння Державної податкової служби у м. Києвi (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ЄДРПОУ 43141267) про визнання протиправними та
скасування податкового повiдомлення-рiшення до розгляду та вiдкрито провадження у справi.
6
640/19991/19
Окружний
ПАТ "ПТI
НКЦПФР
про визнання протиправними
Рiшенням
адмiнiстративний
"Київоргбуд"
та скасування рiшення та
суду першої
суд м. Києва
розпорядження.
iнстанцiї
позов
задоволено
Опис:
Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут "Киїоргбуд" (далi по тексту - позивач) звернулося до Окружного адмiнiстративного
суду мiста Києва з адмiнiстративним позовом до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi по тексту - вiдповiдач), в якому
просить: 1) визнати протиправною та скасувати постанову вiдповiдача №210-ДП-Е вiд 13 травня 2019 року; 2) визнати протиправним та скасувати
розпорядження вiдповiдача №120-ДП-Е вiд 13 травня 2019 року.
24.10.2019 ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва прийняти позовну заяву до розгляду та вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй
справi №640/19991/19 за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Киїоргбуд" до Нацiональної комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку про визнання протиправними та скасування рiшення та розпорядження.
26.01.2021 рiшенням Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва за результатами розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без
повiдомлення учасникiв справи (у письмовому провадженнi) адмiнiстративної справи вирiшено:
позов Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" задовольнити повнiстю.
Визнати протиправною та скасувати постанову Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про застосування штрафної санкцiї за
правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 13 травня 2019 року №210-ДП-Е.
Визнати протиправним та скасувати розпорядження Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про усунення порушень законодавства
про цiннi папери вiд 13 травня 2019 року №120-ДП-Е.
Стягнути з Державного бюджету України на користь Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" понесенi
ним витрати по сплатi судового збору у розмiрi 3 842,00 грн. (три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi нуль копiйок) за рахунок бюджетних асигнувань
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
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910/853/20

Господарський
суд мiста Києва

ПАТ "ПТI
"Київоргбуд

ТОВ "Просат"
(код 33689783)

-

про видачу судового наказу
за вимогою щодо стягнення
39720,84 грн. заборгованостi
за договором оренди
нерухомого майна вiд
18.12.2017 №16/18-А

Справу
розглянуто.
Виданий
судовий наказ.

Опис:
23.01.2020 заява ПАТ "ПТI "Київоргбуд" до ТОВ "Просат" (код 33689783) про видачу судового наказу за вимогою щодо стягнення 39720,84 грн.
заборгованостi за договором оренди нерухомого майна вiд 18.12.2017 №16/18-А задоволена.
Господарським судом мiста Києва видано судовий наказ про:
1. Стягнення з ТОВ "Просат" (код 33689783) на користь ПАТ "ПТI "Київоргбуд" заборгованiсть з вiдшкодування витрат по е/енергiї за договором
оренди нерухомого майна вiд 18.12.2017 №16/18-А у сумi 39720,84 (тридцять дев`ять тисяч сiмсот двадцять) грн.
2. Стягнення з ТОВ "Просат" (код 33689783) на користь ПАТ "ПТI "Київоргбуд" судовi витрати у сумi 210 (двiстi десять ) грн. 20 коп.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
АТ "ПТI "Київоргбуд" є юридичною особою, органiзацiйно-правова форма - приватне
акцiонерне товариство.
Товариство є правонаступником Бюро по проектуванню органiзацiї робiт i впровадженню нової
технiки та передових методiв працi в будiвництвi, яке в подальшому перетворилось в окремий
суб'єкт господарювання i стало провiдним партнером серед структурних пiдроздiлiв системи
Головкиївмiськбуду.
Трест "Київоргбуд" Головкиївмiськбуду згiдно до наказу вiд 10.10.1988 №409 перейменований в
Iнститут по проектуванню об'єктiв власної бази, нової технiки i технологiї "Київоргбуд"
Головкиївмiськбуду.
Згiдно з наказом Управлiння комунального господарства м. Києва вiд 04.05.1995р. №29
створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд"
шляхом перетворення Iнституту по проектуванню об'єктiв власної бази, нової технiки i
технологiї "Київоргбуд" Головкиївмiськбуду.
Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Проектно-технологiчний
iнститут
"Київоргбуд"
перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд" (протокол загальних зборiв акцiонерiв №13 вiд 14.12.2011).
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (Протокол № 26 вiд
08.04.2020 року):
- тип акцiонерного товариства змiнено з публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство;
- найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" змiнено на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
23.11.2020 року здiйснено державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту та внесенi змiни до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Починаючи з 23.11.2020 року офiцiйне найменування Товариства українською мовою, згiдно iз
Статутом:
повне найменування - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
скорочене найменування - АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД"
До 23.11.2020 року органами Товариства були: Загальнi збори - Вищий орган Товариства,
Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння, Правлiння - колегiальний виконавчий орган
Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства,
Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює перевiрку
господарської дiяльностi Товариства.
З 23.11.2020 органами Товариства є: Загальнi збори - Вищий орган Товариства, Наглядова рада орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та
регулює дiяльнiсть виконавчого органу, Генеральний директор - одноособовий виконавчий
орган Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства, Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює перевiрку
господарської дiяльностi Товариства.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 46 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 9
чол.
Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб) - 3 чол.
Фонд оплати працi - 11774,8 тис. грн.
Вiдносно до минулого року фонд оплати працi збiльшився, за рахунок збiльшення кiлькостi
працiвникiв-вiдкриття нового вiддiлу, та незначного зростання заробiтної плати.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента та передбачає пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Товариства на курсах
перепiдготовки, та участь в професiйних семiнарах.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтет не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї АТ "ПТI "Київоргбуд" з боку третiх осiб, протягом
звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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). Змiни в облiковiй полiтицi у 2020 роцi були встановленi
наказом № 14 вiд 25.05.2020 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 " Запаси ". Балансова вартiсть запасiв вiдображається по
iдентифiкованiй собiвартостi. ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 р. продало 100 шт. iнвестицiйних
сертифiкатiв. В асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства не здiйснювало фiнансових iнвестицiй.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
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).
Топографо-геодезичнi, картографiчнi роботи. Знiмальнi, геодезичнi та гiдрографiчнi роботи,
виконання iнжинiрингових робiт в будiвництвi. Дiяльнiсть у сферi геодезiї гiдрографiї та
гiдрометереологiї. Надання iнших послуг. (КВЕД: 71.11; 71.12; 72.19; 74.90; 18.13; 18.14; 68.20;
85.59). 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 та матерiалiв, що займають бiльше 10 % в
загальному обємi постачання - вiдсутнi; основнi ризики - кризовi явища в економiцi України та у
будiвельнiй галузi. Здiйснюються заходи щодо покращення якостi робiт. Товариство планує
збiльшувати обсяги робiт, послуг.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв придбавалися в основному кондицiонери, комп'ютерна технiка, меблi,
технiчна лiтература, вiдбулася модернiзацiя будiвель та споруд. Загалом придбано у 2020 роцi

нових основних засобiв на суму - 123,5 тис. грн., списано - 100 тис. грн. Витрати на полiпшення,
вдосконалення, модернiзацiю - 519 тис. грн. Значних iнвестицiй у 2021 роцi не передбачається.
Планується оновлення окремих видiв обладнання, ремонт примiщень, будiвель. Спосiб
фiнансування - власнi кошти.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2020 року складала 106 146 тис. грн., на кiнець
року 106 689 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року складає 58,87 %. Вартiсть
будiвель та споруд на кiнець року складає 101 149 тис. грн., залишкова - 94 111 тис. грн.
Вартiсть Iнструментiв, приладiв, iнвентарю на кiнець року складає 46 тис .грн., залишкова - 10
тис. грн., Машин та обладнання (в т.ч. комп. технiка) - 4967 тис. грн., залишкова -806 тис. грн.,
транспортних засобiв - 113 тис. грн., залишкова - 0 тис. грн., Iншi- 414 тис. грн., залишкова - 9
тис. грн. Основнi засоби орендованi - вiдсутнi, наявна оренда нежитлових примiщень.
Виконувались ремонтнi роботи та планується подальше виконання ремонтних робiт власних
основних засобiв у 2021 роцi, оновлення обладнання за власнi кошти. Будiвлi розмiщенi в м.
Києвi по вул. М.Омеляновича-Павленка, 4/6, пр-кту Вiдрадному, 103, вул. Донця, 21-Б, вул.
Будiндустрiї, 8. Будiвлi та обладнання зношенi в середньому на 48,80%. Значних iнвестицiй на
придбання основних засобiв не планується. Екологiчнi питання не впливають на використання
активiв. Основнi споруди - адмiнпримiщення.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основними проблемами, що мають значний вплив на дiяльнiсть Товариства є iнфляцiйнi
процеси в економiцi, економiчна та фiнансова кризи в економiцi та у будiвельнiй галузi
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв та авансових
платежiв, отриманих вiд замовникiв. Фiнансовий стан стабiльний, коефiцiенти лiквiдностi допустимi
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Невиконанi чи простроченi договори вiдсутнi, адже термiн виконання робiт залежить вiд низки
факторiв i може переноситися за об'єктивних причин. Є довгостроковi договори з невизначеним
термiном, роботи по цих договорах виконуються у вiдповiдностi з ходом будiвництва i
оплачуються за фактом виконання необхiдних обсягiв. Фiнансовий результат дiяльностi
Товариства визначається в цiлому вiд усiх видiв робiт/послуг що воно виконує/надає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2021 роцi планується збiльшення обсягiв проектних робiт за рахунок збiльшення об'ємiв робiт
з iснуючими замовниками та залучення нових клiєнтiв. Протягом року Товариство планує
виконати значний об'єм ремонтних робiт, що сприятиме збiльшенню доходiв вiд оренди.
Розробленi та впровадженнi програми оптимiзацiї витрат дозволять покращити фiнансовi
результати товариства
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не здiйснюються
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану вiдсутня

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

Загальнi збори - вищий орган
Товариства. Акцiонери Товариства.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" затвердженого
загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"ПТI "Київоргбуд" 11.04.2017р.
(протокол № 20) та Статуту АТ "ПТI
"Київоргбуд" затвердженого
загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"ПТI "Київоргбуд" 08.04.2020
(протокол № 26), Наглядова рада
складається з 5 (п'яти) осiб - голови та
членiв Наглядової ради.

акцiонери Товариства

Правлiння ПАТ "ПТI "Київоргбуд"
складалось з 3 (трьох) осiб - голова,
перший заступник голови правлiння та
член правлiння.
З 24.11.2020 року - Генеральний
директор - одноосiбний виконавчий
орган Товариства

Ревiзiйна комiсiя

Ревiзiйна комiсiя складається з 3

Голова Наглядової ради - Уманська
Олена Петрiвна;
член Наглядової ради - Терещук
Олександр Олександрович;
член Наглядової ради - Лавруша
Микола Михайлович - незалежний
директор;
член Наглядової ради - Фурзикова
Дiана Володимирiвна - незалежний
директор;
член Наглядової ради - Катриченко
Юрiй Олексiйович представник
Приватного акцiонерного товариства
"Холдингова компанiя "Київмiсьбуд".
Голова правлiння - Мельник Свiтлана
Iванiвна
Перший заступник голови правлiння Пiнчук Олексiй Анатолiйович
Член правлiння - Шатiло Володимир
Анатолiйович
З 24.11.2020 року - Генеральний
директор - Мельник Свiтлана Iванiвна
Голова ревiзiйної комiсiї - Герасименко

(трьох) осiб - голова та два члена
комiсii

Ганна Станiславiвна ;
Член ревiзiйної комiсiї - Новоторова
Свiтлана Олександрiвна;
Член ревiзiйної комiсiї - .Петриова
Олена Анатолiївна.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Генеральний директор

Мельник Свiтлана Iванiвна

1965

1

5
вища, Московський
державний
унiверситет iм.
М.В.Ломоносова

6
28

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "Сварог Ессет
Менеджмент", 33499232,
генеральний директор

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
16.11.2011,
15.12.2020

Опис:
Мельник С.I. обрана на посаду Генерального директора АТ згiдно рiшення засiдання наглядової ради Товариства вiд 24.11.2020р. (Протокол №
24/11-20) 24 листопада 2020 р. шляхом переведення її з посади Голови Правлiння ПАТ "ПТI "Київоргбуд". У вiдповiдностi до пiдпункту 10.11.8
пункту 10.11. Статуту Товариства - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства вiдноситься до виключної
компетенцiї Наглядової ради та приймається на її засiданнi.
Згiдно рiшення засiдання наглядової ради Товариства вiд 31.01.2020р. (Протокол № 31/01-20) 04 лютого 2020 р. обрано (призначено) Мельник С.I.
Головою Правлiння ПАТ "ПТI "Київоргбуд" шляхом переведення її з посади Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
Першим заступником голови правлiння Мельник С.I. обрана Наглядовою радою Товариства 16 грудня 2011 року (протокол вiд 16.12.2011 року №
16/12-11).
Функцiї виконує згiдно зi Статутом.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Посада Генерального директора введена 24.11.2020р. Наглядовою радою Товариства в його органiзацiйну структуру вперше.
Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримувала.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Стаж керiвної роботи 17 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: молодший науковий спiвробiтник, старший викладач, доцент кафедри, директор, генеральний
директор.
Посади на iнших пiдприємствах не займає.

Голова правлiння
2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Пустовойт Надiя Федорiвна

1955

вища, Київський
iнженерно-будiвельн
ий iнститут, iнженер
будiвельник

48

ТОВ "Проектна компанiя
"Ярус", 34937363,
виконавчий директор

05.03.2013,
04.03.2020

Опис:
Пустовойт Н.Ф 05.03.2013р обрано (призначено) Головою Правлiння Товариства згiдно з Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20.02.2013р.

(протокол № 20/02-13), шляхом переведення її з посади виконавчого директора Товариства
Згiдно рiшення засiдання наглядової ради Товариства" вiд 31.01.2020р. (Протокол № 31/01-20) звiльнено (припиненi повноваження) з 03 лютого
2020 р. Пустовойт Н.Ф. з посади Голови Правлiння Товариства за угодою сторiн згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України та з 03.02.2020 року розiрвано
(припинено) дiю трудового контракту, укладеного мiж Пустовойт Н.Ф. та ПАТ "ПТI "Київоргбуд". У вiдповiдностi до пiдпункту 10.11.8 пункту
10.11. Статуту Товариства - вирiшення питання щодо дострокового припинення повноважень голови (члена) правлiння вiдноситься до виключної
компетенцiї Наглядової ради та приймається на її засiданнi.
Функцiї виконувала згiдно зi Статутом, контрактом та Положенням про правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє
Стаж керiвної роботи Пустовойт Н.Ф. - 28 рокiв
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: iнженер, старший iнженер, ведучий iнженер, головний спецiалiст, заступник директора,
тимчасово виконуючий обов'язки директора, директор ТОВ.
Додаткову винагороду за виконання повноважень голови правлiння не отримувала. Посади на iнших пiдприємствах не займала.

Перший заступник
голови правлiння

3

4

Пинчук Олексiй
Анатолiйович

1977

вища, Нацiональний
технiчний
унiверситет,
Київський
полiтехнiчний
iнститут

19

ТОВ "Енерготехнологiї",
32922388, Головний iнженер
ТОВ "Енерготехнологiї"

23.03.2020,
22.03.2023

Опис:
Пiнчук О.А.обраний на посаду члена правлiння Наглядовою радою Товариства 23 березня 2020 року протокол № 23/03-20 строком на 3 роки (пункт
11.5 Статуту Товариства).
Згiдно рiшення засiдання наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 20.11.2020р. (Протокол № 20/11-20) 23 листопада 2020 року припиненi
повноваження Пiнчука Олексiя Анатолiйовича як члена Правлiння Товариства. У вiдповiдностi до пiдпункту 10.11.8 пункту 10.11. Статуту
Товариства - вирiшення питання щодо обрання та припинення повноваженьГолови та членiв Правлiння Товариства вiдноситься до виключної
компетенцiї Наглядової ради та приймається на її засiданнi.
Функцiї члена правлiння виконуав згiдно зi Статутом та Положенням про правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримував.
Стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: майстер електромонтажної дiльницi, начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання,
вiконроб, начальник дiльницi, начальник електромонтажної дiльницi, головний iнженер, перший заступник директора, виконавчий директор,
головний iнженер,перший заступник голови правлiння.
Посади на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Член правлiння

Шатiло Володимир

1978

вища, Одеська

21

Одеська митница ДФС

23.03.2020,

Анатолiйович

нацiональна
юридична академiя

митний пост "Чорноморськ",
38449817, Одеська митница
ДФС митний пост
"Чорноморськ", Заступник
начальника митного поста начальник вiддiлу митного
оформлення №1 митного
поста "Чорноморськ"
Одеської митницi ДФС

22.03.2023

Опис:
Шатiло В. А. - 23 березня 2020року обраний на посаду члена правлiння Наглядовою радою Товариства термiном на три роки (пункт 11.5 Статуту)
протокол НР № 23/03-20 вiд 23.03.2020 року.
Згiдно рiшення засiдання наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 20.11.2020р. (Протокол № 20/11-20) 23 листопада 2020 року припиненi
повноваження Шатiло Володимира Анатолiйовича 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.
Функцiї члена правлiння виконував згiдно зi Статутом та Положенням про правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримував.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Стаж керiвної роботи 18 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: Iнспектор регiональної митницi, старший iнспектор регiональної митницi, iнспектор
регiональної митницi, старший iнспектор регiональної митницi, заступник начальника вiддiлу дiзнання та провадження в справах про порушення
митних правил регiональної митницi, провiдний iнспектор митницi, начальник вiддiлу дiзнання та провадження в справах про порушення митних
правил регiональної митницi, головний iнспектор вiддiлу дiзнання та провадження в справах про порушення митних правил регiональної митницi,
начальник вiддiлу дiзнання та провадження в справах про порушення митних правил митницi, головний спецiалiст - юрисконсульт сектора
претензiйно-позовної роботи вiддiлу правового забезпечення митницi, головний iнспектор вiддiлу митного оформлення №1 митного поста митницi,
заступник начальника вiддiлу митного оформлення №5 митного поста митницi Мiндоходiв, заступник начальника вiддiлу митного оформлення №5
митного поста митницi ДФС, заступник начальника митного поста - начальник вiддiлу митного оформлення №1 митного поста митницi ДФС,
заступник начальника митного поста - начальник вiддiлу митного оформлення №1 митного поста митницi ДФС, радник з правових питань,
головний юрисконсульт.
Посади на iнших пiдприємствах не займає.

5

Член правлiння

Сидоренко Олександр
Жоржович

1978

вища, Київський
нацiональний
унiверситет iм.
Т.Г.Шевченко
(правознавство)

20

ТОВ "Укрпериклаз",
33346498, начальник
юридичного вiддiлу

03.03.2017,
02.03.2020

Опис:
Сидоренко О.Ж. обрано (призначено) з 07 березня 2017 року членом Правлiння Товариства строком на три роки (пункт 11.5 статуту) згiдно з
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.03.2017р. (протокол № 07/03-17).
21 сiчня 2020 року Сидоренко О.Ж. звiльнений з посадi головного юрисконсульта за переведенням до ТОВ "ЕНЕРА Чернiгiв" (п.5 ст. 36 КЗпП
України).
23.03.2020 року рiшенням НР (Протокол НР вiд 23.03.2020 - № 23/03-20) припиненi повноваження члена правлiння Сидоренко О.Ж.
Функцiї члена правлiння виконував згiдно зi Статутом та Положенням про правлiння.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правлiння не отримував.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: юрисконсульт, провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, головний юрисконсульт, заступник
начальника управлiння, заступник начальника юридичного управлiння, начальник юридичного вiддiлу, юрисконсульт.
Посади на iнших пiдприємствах не займав.

Голова наглядової ради

6

7

Уманська Олена Петрiвна

1963

Вища - Київський
полiтехнiчний
iнститут,
iнженер-оптик
конструктор

34

ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "Сварог Ессет
Менеджмент", 33499232,
директор

17.05.2018,
23.04.2020

Опис:
Уманська О.П. обрана на посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 вiд
08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства. Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства
запропонована та є представником акцiонера -ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВIФ "Сьомий"
(33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Згiдно рiшення засiдання наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 14.05.2020р. (Протокол № 14/05-20) Уманську О.П. обрано на посаду Голови
наглядової ради ПАТ ПТI "Київоргбуд".
Уманська О.П. обиралась членом наглядової ради з 2011 року рiшенням Загальних зборiв у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради
Товариства:
Акцiонер - володiє акцiями емiтента у кiлькостi 1 штуки..Виконує функцiї голови наглядової ради згiдно зi Статутом, Положенням про наглядову
раду, договором.
Розмiр винагороди за виконання функцiй голови Наглядової ради за 2020 рiк склав 1 391 304,32 грн.
Займає посаду директора ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент"" (код ЄДРПОУ - 33499232).
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду - директор. Стаж керiвної роботи 15 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради

Терещук Олександр
Олександрович

1971

вища - Вiнницький
державний

33

ТОВ "Енергетичний стандарт
(Україна), 36018342,

25.04.2016,
23.04.2020

педагогiчний
унiверситет,
Академiя Служби
безпеки України

головний юрисконсульт у
галузi електроенергетики

Опис:
Терещук О. О. обраний на посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 вiд
08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства . Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства
запропонована та є представником акцiонера -ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВIФ "Сьомий"
(33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Членом Наглядової ради Товариства вперше був обраний 25.04.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, у зв'язку з обранням нового складу
наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 19 вiд 25.04.2016 року).
Виконує функцiї члена наглядової ради згiдно iз Статутом, Положенням про наглядову раду, договором.
Розмiр винагороди за виконання функцiй голови Наглядової ради за 2020 рiк склав 49 689,44грн.
Терещук О. О. - акцiонер, володiє акцiями емiтента у кiлькостi 1 штуки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду - головний юрисконсульт з питань у галузи електроенергетики.
Стаж керiвної роботи 14 рокв.

Член наглядової ради

8

Катриченко Юрiй
Олексiйович

1962

вища

39

ПрАТ "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд", 23527052,
директор департаменту з
управлiння майном та
активами ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд"

11.04.2017,
23.04.2020

Опис:
Катриченко Ю.О. - згоди на розкриття даних освiти не надав.
Катриченко Ю.О. обраний на посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26
вiд 08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства . Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства
запропонована та є представником акцiонера ПрАТ "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" ЄДРПОУ - 23527052), що володiє 565580 акцiями
емiтента.
Членом Наглядової ради Товариства вперше був обраний 11.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,у зв'язку з обранням нового складу
наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 20 вiд 11.04.2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Катриченко Ю.О. - не акцiонер, не володiє акцiями емiтента. Виконує функцiї члена наглядової ради згiдно зi Статутом, Положенням про
наглядову раду.
Розмiр винагороди за виконання функцiй голови Наглядової ради за 2020 рiк склав 55 900,62 грн..
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв Катриченко Ю.О. не надав.

Член наглядової ради

9

1978

16

ТОВ "Будконсалтинг",
41077195, заступник
директора фiнансового
фiнансової служби

17.04.2018,
23.04.2020

Опис:
Лавруша М.М. обраний на посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 вiд
08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства . Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства
запропонована та є представником акцiонера -ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВIФ "Сьомий"
(33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Членом Наглядової ради Товариства вперше був обраний 17.04.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, у зв'язку з обранням нового складу
наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 23 вiд 17.04.2018 року)..
Лавруша М.М. акцiями Товариства не володiє, є незалежним директором.
Виконує функцiї члена наглядової ради згiдно зi Статутом, Положенням про наглядову раду та договором.
Розмiр винагороди за виконання функцiй голови Наглядової ради за 2020 рiк склав 49 689,44грн.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади:фiнансовий директор, директор фiнансовий, заступник директора департаменту економiки та
фiнансiв.
Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Член наглядової ради

10

Лавруша Микола
Михайлович

вища - Запорiзький
iнститут економiки
та iнформацiйних
технологiй,
економiст

Фурзикова Дiана
Володимирiвна

1974

вища, Харкiвський
державний
унiверситет,
фнженер-економiст

29

ТОВ "Енерджi Консалтинг",
38449817, заступник
директора департаменту
економiки та фiнансiв

17.04.2018,
23.04.2020

Опис:
Фурзiкова Д.В. обрана на посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 вiд
08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства . Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства
запропонована та є представником акцiонера - ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВIФ "Сьомий"
(33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Членом Наглядової ради Товариства вперше була обрана 17.04.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, у зв'язку з обранням нового складу
наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 23 вiд 17.04.2018 року).
Фурзiкова Д.В. акцiями Товариства не володiє, є незалежним директором.
Виконує функцiї члена наглядової ради згiдно зi Статутом, Положенням про наглядову раду та договором.
Розмiр винагороди за виконання функцiй голови Наглядової ради за 2020 рiк склав 49 689,44грн.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: начальник вiддiлу оперативного облiку,заступник директора фiнансового, директор
фiнансовий,директор фiнансовий, заступник директора департаменту економiки та фiнансiв.
Стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Член наглядової ради

11

1982

18

ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",
21656006, Начальник
депозитарного вiддiлу

07.04.2021,
06.04.2024

Опис:
Кустова В.Л. обрана на посаду члена наглядової ради термiном на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2021р. (Протокол № 27 вiд
07.04.2021р.) вперше у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства . Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства
запропонована та є представником акцiонера -ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВIФ "Сьомий"
(33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Кустова В.Л. акцiями Товариства не володiє.
Виконує функцiї члена наглядової ради згiдно зi Статутом, Положенням про наглядову раду та договором.
Винагороду за виконання функцiй голови Наглядової ради за 2020 рiк не отримувала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади - начальник депозитарного вiддiлу.
Стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Член ревiзiйної комiсiї

12

Кустова Вiкторiя Леонiдiвна

вища, Нацiональний
технiчний
унiверситет
"Київський
полiтехнiчний
iнститут"

Новоторова Свiтлана
Олександрiвна

1966

вища,Київський
технологiчний
iнститут харчової
промисловостi,
iнженер-технолог

33

ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",
21656006, головний
бухгалтер

25.04.2016,
23.04.2022

Опис:
Новоторова С.О. обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки (згiдно п. 12.2 статуту Товариства) рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 Рвiд 08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства . Кандидатура
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства запропонована акцiонером -ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПЗНВIФ "Сьомий" (33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї вперше 25.04.2016 року загальними зборами (протокол № 19 вiд 25.04.2016р.) у зв'язку з обранням нового
складу наглядової ради Товариства.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Виконує функцiї згiдно зi Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Додаткової винагороди за виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", попереднi посади - головний бухгалтер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова ревiзiйної
комiсiї

13

1965

32

ТОВ "КУА "Сварог Ессет
Менеджмент", 33499232,
головний бухгалтер

25.04.2016,
23.04.2022

Опис:
Герасименко Г.С. - . обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки (згiдно п. 12.2 статуту Товариства) рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства . Кандидатура
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства запропонована акцiонером -ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПЗНВIФ "Сьомий" (33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 14.05.2020р. (Протокол РК № 14/05-20) Герасименко Г.С. на посаду
Голови ревiзiйної комiсiї Товариства.
Обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї вперше 25.04.2016 року загальними зборами (протокол № 19 вiд 25.04.2016р.) у зв'язку з обранням нового
складу наглядової ради Товариства.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Виконує функцiї згiдно зi Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Додаткової винагороди за виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.
Стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", попереднi посади - головний бухгалтер.

Член ревiзiйної комiсiї

14

Герасименко Ганна
Станiславiвна

вища, Київський
iнститут народного
господарства iм.
Д.С.Коротченка,
економiст

Петрикова Олена
Анатолiївна

1968

вища, Запорiзький
машинобудiвний
iнститут iменi В.Я.
Чубаря

21

ТОВ "ЕНЕРДЖI
КОНСАЛТIНГ", ТОВ
"ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ"
директор департаменту
економыки та фынансов

23.04.2019,
22.04.2022

Опис:
Петрикова О.А. - обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки (згiдно п. 12.2 статуту Товариства) рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 08.04.2020р. (Протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно у зв'язку з обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства . Кандидатура
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства запропонована акцiонером - ТОВ "Компанiя з упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПЗНВIФ "Сьомий" (33499232-233821), що володiє 758679 акцiями емiтента.
Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 14.05.2020р. (Протокол № 14/05-20) Герасименко Г.С. обрано на посаду
Голови ревiзiйної комiсiї Товариства.
Обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї вперше 23.04.2019 року загальними зборами (протокол № 25 вiд 23.04.2019р.) у зв'язку з обранням нового
складу наглядової ради Товариства.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Виконує функцiї згiдно зi Статутом, Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Додаткової винагороди за виконання функцiй члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.

Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду начальник вiддiлу фiнансiв, деректор департаменту економiки та фiнансiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Головний бухгалтер

15

Драч Алiна Олексiївна

1989

вища, Київський
нацiональний
економiчний
унiверситет
iм.В.Гетьмана

11

ПАТ "ПТI "Київоргбуд",
04012951, головний
економiст

18.08.2017,
безстроково

Опис:
Драч А.О. призначена на посаду головного бухгалтера Наказом Голови правлiння ПАТ № 35-к вiд 18.08.2017 року з 18 серпня 2017 року шляхом
переведення її з посади головного економiста.
Строк, на який призначено посадову особу - безстроково.
Стаж керiвної роботи 4 роки.
Функцiї та повноваження виконує згiдно зi чинним законодавством та посадової iнстуркцiєю.
Не акцiонер, акцiями Товариства не володiє.
Додаткову винагороду за виконання повноважень не отримувала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади - помiчник аудитора,бухгалтер з облiку матерiалiв адмiнiстративно-господарчого вiддiлу, провiдний
бухгалтер, головний економiст.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Генеральний директор
Голова правлiння
Перший заступник голови
правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Головний бухгалтер
Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради,
незалежний директор
Член наглядової ради,
незалежний директор
Член наглядової ради
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї

2
Мельник Свiтлана Iванiвна
Пустовойт Надiя Федорiвна
Пiнчук Олексiй Анатолiйович

3
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0
0

Шатiло Володимир Анатолiйович
Сидоренко Олександр Жоржович
Драч Алiна Олексiївна
Уманська Олена Петрiвна
Терещук Олександр Олександрович
Катриченко Юрiй Олексїйович
Фурзикова Дiана Володимирiвна

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0,00006
0,00006
0
0

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Лавруша Микола Михайлович

0

0

0

0

Кустова Вiкторiя Леонiдiвна
Новоторова Свiтлана Олександрiвна
Герасименко Ганна Станiславiвна
Петрикова Олена Анатолiївна

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0
0

6
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Держава в особi Управлiння
комунального майна Київська мiська державна
адмiнiстрацiя (Київська
мiська Рада)

22883141

Місцезнаходження

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

01044, Україна, Шевченкiвський
р-н, м. Київ, Хрещатик, 36

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

д/н

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У 2021 роцi АТ "ПТI "Київоргбуд" планує продовжувати виконання проектно-кошторисних
робiт щодо будiвництва, реконструкцiї, модернiзацiї, капiтального ремонту об'єктiв
електроенергетики.
Основними завданнями Iнституту на 2021 рiк є:
- забезпечення пiдтримання та збiльшення прибутковостi господарської дiяльностi;
- рацiональне завантаження виробничого персоналу;
- оптимiзацiя витрат шляхом визначення прiоритетiв дiяльностi;
- покращення умов працi шляхом запровадження сучасного програмного забезпечення з метою
пiдвищення ефективностi роботи виробничих вiддiлiв;
- пiдтримання темпiв зростання технiко-економiчних показникiв;
- пiдтримання послiдовної якостi робiт та послуг вiдповiдно до очiкувань клiєнтiв.
2. Інформація про розвиток емітента
В 2020 роцi АТ "ПТI "Київоргбуд" продовжило свiй розвиток в напрямку пiдвищення
ефективностi своєї роботи, шляхом прагнення до iнновацiй. Надання нових видiв послуг та
виконання нових видiв робiт є одним з найважливiших елементiв дiяльностi Iнституту.
За рахунок оптимiзацiї витрат дiяльностi, а також збiльшення обсягiв проектування, вiдкриття
нового проектно-кошторисного вiддiлу, як наслiдок збiльшення чистого доходу вiд реалiзацiї
робiт, послуг, а також зменшення адмiнiстративних витрат АТ "ПТI "Київоргбуд" в 2020 р. має
чистий фiнансовий результат 493,00 тис. грн., що на 444,00 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний
перiод попереднього року.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не вчинялися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Оскiльки деривативи не укладалися та правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не
вчинялися, iнформацiя вiдсутня.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Оскiльки деривативи не укладалися та правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не
вчинялися, iнформацiя вiдсутня.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння не затверджено.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння не приймалося.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного
законодавством.

управлiння

застосовується

в

межах

вимог,

визначених

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння не приймалося.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

08.04.2020
99,9537
08 квiтня 2020 року вiдбулися черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв.
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення про обрання складу i членiв лiчильної комiсiї рiчних
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" та про припинення їх
повноважень.
2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд".
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
4. Звiт Виконавчого органу ПАТ "ПТI "Київоргбуд" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
5. Звiт Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" про роботу у 2019 роцi та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
6. Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ "ПТI
"Київоргбуд".
7. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд" за 2019 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
8. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" за 2019 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" за пiдсумками роботи у
2019 роцi.
10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
11. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
12. Внесення змiн до статуту Товариства.
13. Внесення змiн до положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння
та контролю Товариства.
14. Внесення змiн до Положення про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ
"ПТI "Київоргбуд".
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Наглядової
ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення
розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради
Товариства.
18. Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Голови i
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
19. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що
укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
встановлення розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами

Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "ПТI "Київоргбуд" за
2019 рiк.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi члени лiчильної комiсiї.
2. Обранi голова та секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затверджений порядок (регламент) проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
4. Роботу Виконавчого органу ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi визнали
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" i положенням його установчих документiв.
Затвердили звiт Виконавчого органу ПАТ "ПТI "Київоргбуд" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi.
5. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi визнали
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" про роботу у 2019 роцi.
6. Затверджен звiт про винагороду членiв наглядової ради ПАТ "ПТI
"Київоргбуд".
7. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi визнали
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" i положенням його установчих документiв.
Затвердили звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд" про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ПТI "Київоргбуд"
у 2019 роцi.
8. Затвердили рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" за 2019 рiк.
9. Затвердили чистий прибуток у розмiрi 48 380,00 грн. (сорок вiсiм тисяч триста
вiсiмдесят гривень 00 копiйок), отриманий ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi.
Затвердили наступний порядок розподiлу чистого прибутку, отриманого ПАТ
"ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi:
- чистий прибуток, отриманий ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2019 роцi, у сумi 48
380,00 грн. (сорок вiсiм тисяч триста вiсiмдесят гривень 00 копiйок) залишити
нерозподiленим.
10. Змiнили найменування товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" на
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД", iз зазначенням типу акцiонерного товариства у його статутi, у
разi затвердження загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд"
08.04.2020р. вiдповiдних змiн до статуту Товариства.
Внести змiни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
11. Змiнили тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство, у разi затвердження загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"ПТI "Київоргбуд" 08.04.2020р. вiдповiдних змiн до статуту Товариства.
12. Внесли змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Затвердили нову редакцiю статуту Товариства.
Вiдповiдно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", уповноважили
голову i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд",
скликаних на 08.04.2020р., пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
13. - Внесди та затвердили змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв

ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД"
шляхом
викладення його у новiй редакцiї.
- Внесли та затвердили змiни до Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД" шляхом викладення його у новiй редакцiї.
- Внесли та затвердили змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД" шляхом викладення його у новiй редакцiї.
- Припинили дiю Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД".
- Уповноважили голову i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд", скликаних на 08.04.2020р., пiдписати новi редакцiї положень, що
регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, що
затвердженi рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд"
вiд 08.04.2020р.
14. Внесли та затвердилти змiни до Положення про винагороду членiв Наглядової
ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" шляхом викладення його у новiй редакцiї.
- Уповноважили голову i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд", скликаних на 08.04.2020р., пiдписати нову редакцiю Положення
про винагороду членiв Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд", що затверджена
рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд
08.04.2020р.
15. Припинили повноваження дiючих (на момент проведення 08.04.2020р. рiчних
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд") Голови та членiв Наглядової
ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
16. Обрали членiв Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
17. Затвердили умови договору з Головою Наглядової ради Товариства.
- Затвердили умови договору з членом Наглядової ради Товариства.
- Уповноважили керiвника Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з
Головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Припинили повноваження дiючих (на момент проведення 08.04.2020р. рiчних
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд") Голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд"
19. Обрали членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
20. Затвердили умови договору, що укладатиметься з Головою Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
- Затвердили умови договору, що укладатиметься з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
- Уповноважили керiвника Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з
Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Обрали (призначили) суб'єкта аудиторської дiяльностi АУДИТОРСЬКА
ФIРМА
"НИВА-АУДИТ"
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "ПТI "Київоргбуд" за 2019 рiк.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

07.04.2021
99,9537
07 квiтня 2021 року вiдбулися черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв.
Порядок денний:

1. Прийняття рiшення про обрання складу i членiв лiчильної комiсiї рiчних
загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПТI "Київоргбуд" та про припинення їх
повноважень.
2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв
АТ "ПТI "Київоргбуд".
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв АТ "ПТI "Київоргбуд".
4. Звiт Виконавчого органу АТ "ПТI "Київоргбуд" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi АТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
5. Звiт Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд" про роботу у 2020 роцi та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.
6. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї АТ "ПТI "Київоргбуд" за 2020 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту)
АТ "ПТI "Київоргбуд" за 2020 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв АТ "ПТI "Київоргбуд" за пiдсумками роботи у 2020
роцi.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Наглядової
ради АТ "ПТI "Київоргбуд".
10. Обрання членiв Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд".
11. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
АТ "ПТI "Київоргбуд"; встановлення розмiру їх винагороди (затвердження
кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
з Головою та членами Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд".
12. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "ПТI "Київоргбуд" за 2020
рiк.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi члени лiчильної комiсiї.
2. Обранi голова та секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затверджений порядок (регламент) проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв АТ "ПТI "Київоргбуд".
4. Роботу Виконавчого органу АТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi визнали
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ "ПТI
"Київоргбуд" i положенням його установчих документiв.
Затвердили звiт Виконавчого органу АТ "ПТI "Київоргбуд" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi.
5. Роботу Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi визнали
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ "ПТI
"Київоргбуд" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд" про роботу у 2020 роцi.
6. Роботу Ревiзiйної комiсiї АТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi визнали
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ "ПТI
"Київоргбуд" i положенням його установчих документiв.
Затвердили звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї АТ "ПТI "Київоргбуд" про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ "ПТI "Київоргбуд" у
2020 роцi.
7. Затвердили рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) АТ "ПТI
"Київоргбуд" за 2020 рiк.
8. Затвердили чистий прибуток у розмiрi 494 238,50 грн. (чотириста дев'яносто
чотири тисячi двiстi тридцять вiсiм гривень 50 копiйок), отриманий АТ "ПТI
"Київоргбуд" у 2020 роцi.

Затвердили наступний порядок розподiлу чистого прибутку, отриманого АТ "ПТI
"Київоргбуд" у 2020 роцi:
- чистий прибуток, отриманий ПАТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi, у сумi 494
238,50 грн. (чотириста дев'яносто чотири тисячi двiстi тридцять вiсiм гривень 50
копiйок) залишити нерозподiленим.
9. Припинили повноваження дiючих (на момент проведення 07.04.2021р. рiчних
загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПТI "Київоргбуд") Голови та членiв Наглядової
ради АТ "ПТI "Київоргбуд".
10. Обрали членiв Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд".
11. Затвердили умови договору з Головою Наглядової ради Товариства.
- Затвердили умови договору з членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважили керiвника Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з
Головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Обрали (призначили) суб'єкта аудиторської дiяльностi ПРИВАТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" (ПП
АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН") (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "ПТI "Київоргбуд" за 2020 рiк.

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх представникiв, що
прибули для участi у Загальних зборах, на пiдставi рiшення
Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради
№ 07/04-20 вiд 07 квiтня 2020 року), у вiдповiдностi до Статуту
Товариства та договору № 14-Е-2017 вiд 11.04.2017 року про
Інше (зазначити)
надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному
забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД",
долучено депозитарну установу - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
голосуючих акцій

Ні
X
X

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

останнього разу у звітному році?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
Інше (зазначити)
Голосування у 2020 роцi вiдбувалося бюлетенями.

Ні
X
X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так

Ні
X
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (зазначити)
У 2020 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так

Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
Нi
Нi

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Черговi збори скликались та були проведенi
08.04.2020р.

У разі скликання, але непроведення

У 2020 роцi позачерговi загальнi збори

позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

акцiонерiв не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Уманська Олена
Петрiвна

Терещук
Олександр
Олександрович

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
08.04.2020 року обрана на посаду члена
Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв
(протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно,у
зв'язку з обранням нового складу наглядової
ради Товариства термiном на 3 рiк
Кандидатура до складу Наглядової ради
Товариства запропонована та є
представником акцiонера -ТОВ "Компанiя з
упрапвлiння активами "СВАРОГ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВIФ "Сьомий"
(33499232-233821), що володiє 758678
акцiями емiтента.
14.05.2020 року згiдно рiшення засiдання
Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд
14.05.2020р. (Протокол № 14/05-20) обрана
головою наглядової ради, згiдно п. 10.1
Статуту Товариства обрано на строк до
наступних рiчних Загальних зборiв.
Виконує функцiї члена наглядової ради
згiдно зi Статутом, Положенням про
наглядову раду та договором.
08.04.2020 року обраний на посаду члена
Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв
(протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно,у
зв'язку з обранням нового складу наглядової
ради Товариства, згiдно п. 10.1 статуту
Товариства обрано на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв.
Виконує функцiї члена наглядової ради
згiдно зi Статутом, Положенням про

Катриченко
Юрiй
Олексiйович

X

Лавруша Микола
Михайлович

X

Фурзикова Дiана
Володимирiвна

X

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

наглядову раду та договором.
08.04.2020 року обраний на посаду члена
Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв
(протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно,у
зв'язку з обранням нового складу наглядової
ради Товариства, згiдно п. 10.1 статуту
Товариства обрано на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв.
Виконує функцiї члена наглядової ради
згiдно зi Статутом, Положенням про
наглядову раду та договором.
08.04.2020 року обраний на посаду члена
Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв
(протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно,у
зв'язку з обранням нового складу наглядової
ради Товариства, згiдно п. 10.1 статуту
Товариства обрано на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв.
Лавруша М.М. - є незалежним директором.
Виконує функцiї члена наглядової ради
згiдно зi Статутом, Положенням про
наглядову раду та договором.
08.04.2020 року обраний на посаду члена
Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв
(протокол № 26 вiд 08.04.2020р.) повторно,у
зв'язку з обранням нового складу наглядової
ради Товариства, згiдно п. 10.1 статуту
Товариства обрано на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв.
Фурзикова Д.В. - є незалежним директором.
Виконує функцiї члена наглядової ради
згiдно зi Статутом, Положенням про
наглядову раду та договором.

За звiтний перiод (з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року)
проведено одинадцять засiдань Наглядової ради, на яких,
зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або
лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення
Загальних зборiв;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв
Правлiння, а також Генерального директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших
органiв Товариства;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування)
Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть

вiдповiдно до законодавства;
- розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.4
цього Статуту, або про попереднє надання згоди на вчинення
такого правочину;
попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по
них Ревiзiйної комiсiї;
розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає
виконавчий орган, а також погодження i внесення на розгляд
Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в
тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки
достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз Статутом та законодавством.
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках,
встановлених законодавством

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
У наглядовiй радi комiтети не
створено.

У наглядовiй радi комiтети не створено.
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки У наглядовiй радi комiтети не створено.
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради

Наглядова рада є постiйно дiючим органом управлiння
Товариства, метою дiяльностi якого є представництво iнтересiв i
захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй,

сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка
стратегiї, спрямованої на пiдвищення його прибутковостi i
конкурентоспроможностi, здiйснення контролю i регулювання
дiяльностi виконавчого органу - Правлiння Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв АТ "ПТI "Київоргбуд" була
принята оцiнка роботи Наглядової ради, а саме: Роботу
Наглядової ради АТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi АТ "ПТI "Київоргбуд" i положенням його установчих
документiв.

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 (зазначити)
Вiдсутнiсть судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Останнiй раз - 08.04.2020 року (протокол загальних зборiв
Інше (зазначити)
акцiонерiв № 26 вiд 08.04.2020 р), було обрано усiх членiв
наглядової ради Товариства повторно.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій

Так
X

Ні
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Розмiр винагороди членiв наглядової ради визначається
вiдповiдно до договору мiж Товариством та членами наглядової
Інше (запишіть)
ради. Договори з членами Наглядової ради затверджуються
загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова Правлiння Мельник Свiтлана
Iванiвна; Перший
заступник голови
правлiння - Пiнчук
Олексiй Анатолiйович ;
Члени правлiння Сидоренко Олександр
Жоржович, Шатiло
Володимирович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який очолює
Голова Правлiння.
Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення усiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що законодавством, Статутом АТ "ПТI "Київоргбуд" або
рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Засiдання Правлiння проводились у мiру необхiдностi. В 2020
роцi проводились засiдання, на яких вирiшувались питання
вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення "Про Правлiння
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" та iнших внутрiшнiх актiв Товариства,
на яких, зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:
здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в
тому числi, розгляд i затвердження квартальних та рiчних звiтiв
про результати роботи Товариства.

Оцінка роботи
виконавчого органу

У 2020 роцi Виконачим органом Товариства проводилась робота
по пiдвищенню ефективностi дiяльностi Товариства, збiльшенню
прибутку Товариства. Виконавчий орган Товариства в 2020 роцi
змiг успiшно реалiзувати проекти з основних напрямкiв
дiяльностi Товариства. Завдяки пiдвищенню ефективностi
фiнансово-господарської дiяльностi, Товариство закiнчило 2020
рiк з позитивними результатами, чистий прибуток за 2020 рiк
склав 493,00 тис.грн.

Примітки
З метою пiдвищення ефективностi та автоматизацiї процесу виконання робiт з проектування у
2019 роцi Товариство продовжило використовувати як вже набутi, так i новi програмнi

комплекси, призначенi для розрахунку та випуску комплектiв документiв при проектуваннi
повiтряних лiнiй електропередач всiх класiв напруги та iн.
У наступнi роки Iнститут планує придiляти ще бiльше уваги iнновацiям, в тому числi шляхом
розширення перелiку робiт та послуг для залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв.
У наступнi роки Iнститут планує придiляти ще бiльше уваги iнновацiям, в тому числi шляхом
розширення перелiку робiт та послуг.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та
Положеннями про вiдповiднi органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не
вiдбувалося змiн у складi власникiв iстотної участi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцiй емiтента.
Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
Органи управлiння протягом перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї, що
визначається статутом. Управлiння поточною дiяльнiстю здiйснюється Правлiнням, яке виконує
свої обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту, внутрiшнiх
Положень Товариства. Правлiння очолює Голова правлiння. Наглядова рада обирається
загальними зборами i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, визначених Статутом,
Положенням про Наглядову раду, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства.
Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на зовнiшнi i
внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариства i механiзм її реалiзацiї.
До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового законодавства,
кон'юнктура, тощо. Зовнiшнє середовище складається з факторiв, якими Товариство може
управляти i навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй дiяльностi. До складових, на якi
Товариство може впливати, належить ринковий попит i конкуренцiя. Найбiльш суттєвим
зовнiшнiм фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервностi
дiяльностi, можливостi втрати активiв. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i
дiєвої системи корпоративного управлiння, яка базується на вищезазначених принципах та
регламентується внутрiшнiми документами, має вплив на ефективнiсть його роботи, сприяє
прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiри з боку акцiонерiв i формує довгостроковi
спiввiдношення з партнерами i суспiльства в цiлому.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 12

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 додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

так

так

так

ні

так

так

так

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

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Загальн
і збори
акціоне
рів

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?
Положення про загальні збори акціонерів

Так
X

Ні

Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
У Товариствi 08.04.2020 року на засiданнi рiчних Загальних
Інше (запишіть)
зборах акцiонерiв прийнято Положення про винагороду членiв
Наглядової ради.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація про
діяльність
акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства

Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії
з
цінних
для
докуме
розміщуєтьс
Інформація
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного пер
?
Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Рiшення про призначення аудитора приймали та затверджували у 2020
Інше (зазначити)
роцi - Загальнi збори акцiонерiв 08.04.2020 року (Протокол ЗЗА № 26
вiд 08.04.2020)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
X

Ні

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Перевiрка здiйснювалася з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї
Інше (зазначити)
щоквартально.

X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи -

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до

власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3

ТОВ "КУА "Сварог Ессет
Менеджмент" ПЗНВIФ "Четвертий",
код ЄДРСI - 233177
ТОВ "КУА "Сварог Ессет
Менеджмент" ПЗНВIФ "Сьомий",
код ЄДРСI - 233821
ПрАТ "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд"

фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
33499232

статутного
капіталу)

33499232

48,8577

23527052

36,4226

12,8797

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

0

Обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах емiтента
вiдсутнi.
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних
зборах емiтента вiдсутнi.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Члени Наглядової рада обираються Загальними зборами iз числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З
членами Наглядової ради укладаються цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти),
основнi умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Вiд iменi Товариства
договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивiльно-правовий
договiр може бути або оплатним, або безоплатним.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд складу присутнiх на такому засiданнi членiв Наглядової ради. Наглядова рада має
право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Рiшення щодо припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради приймається
Загальними зборами шляхом припинення повноважень усiх її членiв.
Голова та члени Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою строком на три роки.
Кiлькiсть членiв Правлiння разом iз Головою складає п'ять осiб. Голова та члени Правлiння
можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення з питання обрання та припинення повноважень Правлiння приймається простою
бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi приймають участь у її засiданнi та мають право
голосу.
Починаючи з 24.11.2020 одноосiбним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор
(Згiдно п.11.1 Статуту АТ "ПАТ "ПТI "Київоргбуд" зареєстрованого 23.11.2020 року).
Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рiк.
Генеральний директор може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну
дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi трьох осiб строком на три роки з
числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб
акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом.
З членами Ревiзiйної комiсiї укладаються цивiльно-правовi договори, основнi умови яких
попередньо затверджуються Загальними зборами. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа,
уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або
оплатним, або безоплатним.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не
ухвалено рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються
до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження Голови та/або
членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав, визначених законодавством та внутрiшнiми
документами Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Голова
та члени Правлiння (до 23.11.2020), Генеральний директор (починаючи з 24.11.2020)..
Повноваження посадових осiб Товариства визначаються Статутом, вiдповiдними положеннями,
iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Посадовi особи Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог
законодавства, положень цього Статуту та iнших документiв Товариства.
Посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi
Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством.
У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є
солiдарною.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- прийняття рiшень про створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, в тому числi про фiлiї, представництва та
iншi вiдокремленi пiдроздiли, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та
податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про
їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи
вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених цим Статутом та законодавством, а
також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з
Головою та членами Правлiння, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру
винагороди. Контракт з Головою та членами Правлiння вiд iменi Товариства пiдписується
Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень на час
проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не
бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння, здiйснює
керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Голови Правлiння,
визначеної цим Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання
аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.
Правлiння (до 23.11.2020) є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правлiння.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законодавством, Статутом та
Положенням про Правлiння.
Голова Правлiння здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння, а також має право
здiйснювати передачу своїх прав, визначених у цьому Статутi, iншим членам Правлiння. Такий
розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв та довiреностей.
Положенням про Правлiння може визначатися порядок та умови розподiлу Головою Правлiння
обов'язкiв та повноважень мiж членами Правлiння
До виключної компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема:
- пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану
розвитку Товариства, проекту рiчного бюджету та контролю за їх виконанням, затвердження
рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
- складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- органiзацiя за рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними
паперами, що випущенi Товариством;
- органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання
звiтностi;
- попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих
питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
- визначення органiзацiйної структури Товариства та її подання на затвердження Наглядовiй
радi;
- затвердження штатних розкладiв структурних (у тому числi вiдокремлених) пiдроздiлiв;
- керiвництво роботою структурних (в тому числi вiдокремлених) пiдроздiлiв Товариства....

Генеральний директор (з 24.11.2020) є одноосiбним виконавчим органом Товариства.
Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом
або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради.
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх
рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законодавством
та Статутом.
До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих,
що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, здiйснює плановi та спецiальнi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв. За
пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки
та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0238 вiд
26.01.2001р. №98
Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

АКЦIОНЕРНЕ
"КИЇВОРГБУД"
НКЦПФР

ТОВАРИСТВО

"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ

IНСТИТУТ

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнституту "Київоргбуд",
код ЄДРПОУ 04012951,
що зареєстроване за адресою:
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6
м. Київ
26 квiтня 2021 року
Iнформацiя про предмет завдання та критерiї завдання
Ми провели та виконали завдання з надання впевненостi та надаємо звiт з надання впевненостi
щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2020 року, а
саме
 щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
 щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
 щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента;
 щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
 щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента Акцiонерного товариства
"Проектно-технологiчний iнституту "Київоргбуд" (скорочена назва - АТ "ПТI "Київоргбуд").
Iнформацiя про Емiтента:
Повна назва Товариства
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
Скорочена назва Товариства
АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД"
Органiзацiйно-правова форма Товариства
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власностi
Приватна
Код за ЄДРПОУ
04012951
Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6
Дата державної реєстрацiї 16.05.1995

Номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 001478
Види дiяльностi КВЕД:
Код КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм i надання iнших
полiграфiчних послуг;
Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг;
Код КВЕД 85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури (основний);
Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах;
Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук;
Код КВЕД 74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.
Дата внесення останнiх змiн до Статуту (установчих документiв)
Затверджено
рiшенням
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (Протокол № 26 вiд 08.04.2020
року). 23.11.2020 року здiйснено державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту та внесенi змiни
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Керiвник - Мельник Свiтлана Iванiвна
Головний бухгалтер - Драч Алiна Олексiївна
Середня кiлькiсть працiвникiв - 55 осiб
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення
iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної
iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння,
якi вiдповiдають обставинам.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж
iнформацiєю з корпоративного управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння,
щодо якої надається впевненiсть, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та
подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;


за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi Товариства .

Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:





правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та
господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть;
доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання
впевненостi до предмету перевiрки;
органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть;
управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо
якої надається впевненiсть.

Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння вимагає вiд керiвництва Товариства припущень,
що впливають на управлiнськi рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного
перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання та достовiрне подання iнформацiї
зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке управлiння, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi Звiту з
корпоративного управлiння управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано,
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має
iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом органiзацiї та виконання корпоративного управлiння.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про
корпоративне управлiння за перiод 2020 року, а саме таких питань:
 щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
 щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
 щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента;
 щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
 щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.
Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi,
що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують
нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої
впевненостi в тому, що вказана iнформацiя, щодо якої надається впевненiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, а також оцiнку застосованих принципiв
застосованих управлiнським персоналом АТ "ПТI "Київоргбуд", а також оцiнку загального
подання Звiту з про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень наведеної iнформацiї внаслiдок шахрайства або
помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання iнформацiї з
корпоративного управлiння, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю

суб'єкта господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями,
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi
(РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд
26.01.2017 року №338/8 (надалi - МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що
регулюють дiяльнiсть Емiтентiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу
для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя щодо розглянутих нами
питань щодо корпоративного управлiння АТ "ПТI "Київоргбуд" у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем
впевненостi, проте не гарантує, що це надання впевненостi, проведене вiдповiдно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї iнформацiї з корпоративного управлiння. Надаючи впевненiсть вiдповiдно до вимог
МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього
завдання з надання впевненостi.
Крiм того ми:








оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi, законностi) здiйснюваних господарських
операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть;
iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою
для надання впевненостi до предмету перевiрки;
доходимо висновку щодо органiзацiї корпоративного управлiння з питань щодо яких
надається впевненiсть та робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або
умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть
суб'єкта перевiрки.;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну
документацiю щодо якої надається впевненiсть;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї щодо якої надається впевненiсть,
а також те, чи показує Звiт з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
виконання цього завдання. Аудиторська фiрма дотримується вимог МСКЯ1 та вiдповiдно
впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та
процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог

законодавчих та нормативних актiв. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi,
викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi,
об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та
професiйної поведiнки, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо
яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали
найбiльше значення пiд час надання впевненостi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими
питаннями такого надання впевненостi.
Опис виконаної роботи
У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, щодо
предмету завдання.
Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур вибiр яких залежить вiд
судження аудитора.
Докладний опис отриманих результатiв та рекомендацiй
За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:
Щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента:
Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi
правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення
поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного
функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та
рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй,
помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової
iнформацiї.
При формуваннi ефективної системи
господарювання повинна забезпечити:

внутрiшнього

контролю

адмiнiстрацiя

суб'єкта

 надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта
господарювання;
 збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового
використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в
облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних);
 ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур
дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв;
оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни;
 вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками
встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв;
 надiйну систему бухгалтерського облiку.

Система внутрiшнього контролю АТ "ПТI "Київоргбуд" включає три основнi елементи:
середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.
На АТ "ПТI "Київоргбуд" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом:




контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i
подвiйний запис);
бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних
розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,
iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Аудитором дослiджено, що Товариство не має Положення про систему внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками, тому що Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008
№ 514-VI та iншими Законами України це не передбачено.
Полiтика АТ "ПТI "Київоргбуд" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для
ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками
сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю
потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i
юридичний контроль АТ "ПТI "Київоргбуд" має на метi забезпечувати належне функцiонування
внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i
вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись
унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв АТ "ПТI
"Київоргбуд" вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками АТ "ПТI "Київоргбуд" орiєнтована на визначення, аналiз i
управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а
також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та
полiтики управлiння ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
Система управлiння ризиками у 2020 роцi АТ "ПТI "Київоргбуд" розкрита у внутрiшнiх
положеннях АТ "ПТI "Київоргбуд".
Щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:
Аудитор з метою висловлення думки щодо iнформацiї наведеної про перелiк осiб, якi прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента АТ "ПТI "Київоргбуд" достовiрно
зазначив, що до перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй включено:

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи/найменування юридичної особи Кiлькiсть
акцiй
(штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)
Кiлькiсть за видами акцiй Характер
впливу
простi iменнi привiлейованi
iменнi
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
565
580
36.4226 %
565 580
0
Прямий
ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
758
679 48.8578 %
758 679
0
Прямий
ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 200
000 12.8797 %
200 000
0
Прямий
Усього

1 524 259

98.1601 %

1 524 259

щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у роздiлi VII Звiту про
корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено, що
обмежень немає. Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй АТ "ПТI "Київоргбуд" складає 1 524 964 штук, що становить 98,2055
% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Аудитор зазначає, що Товариство вiрно, вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних
положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 № 5178-VI з
наступними змiнами та доповненнями та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, акцiї власникiв, що не уклали договiр
про обслуговування рахункiв в цiнних паперах АТ "ПТI "Київоргбуд" не враховує при
визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне
управлiння є достовiрною.
Щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у роздiлi VIII Звiту про
корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено порядок
призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
НАГЛЯДОВА РАДА (п. 10 Статуту) Обрання членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється
в порядку кумулятивного голосування. Наглядова рада обирається загальними зборами
акцiонерiв Товариства у кiлькостi 5 осiб. Рiшення про припинення повноважень членiв
наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням
договору припиняються:
 За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання
Товариством вiдповiдної письмової заяви;
 У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена





Наглядової ради або, у разi неможливостi пiдписання членом Наглядової ради такої заяви,
документа вiд медичної установи;
У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного
документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт;
У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства (п. 11 Статуту),
обирається Наглядовою радою вiдповiдно до закону та Статуту Товариства строком на 1 (один)
рiк. Генеральний директор може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Припинення
повноважень вiдбуваються за рiшенням Наглядової ради Товариства.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (п. 12 Статуту) Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами
акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 осiб строком на 3 роки. Рiшення про припинення
повноважень Ревiзiйної комiсiї належить до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне
управлiння є достовiрною.
Щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента:
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне
управлiння є достовiрною.
Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм
iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду
iсторичної фiнансової звiтностi"
Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та
доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання
впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ
вiд 26.01.2017 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року
"Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого
столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з
урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "ПТI
"Київоргбуд" за 2020 рiк, а саме:
 щодо зазначених посилань на внутрiшнi документ АТ "ПТI "Київоргбуд" з органiзацiї
корпоративного управлiння ;
 щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного

управлiння;
 щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) АТ "ПТI
"Київоргбуд" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;
 щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального
виконавчого органу АТ "ПТI "Київоргбуд", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi
засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.
Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На
нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "ПТI "Київоргбуд"
щодо таких питань, як:
 щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
 щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
 щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента;
 щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
 щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.
Ключовий партнер з аудиту
_____________ Д. В. Чирва
ПП АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
(сертифiкат № 001199 вiд 28.04.1994)

м.п.

Аудитор
Чирва Д. В.
(сертифiкат № 001199 вiд 28.04.1994)
_____________
26 квiтня 2021 року

Д. В. Чирва

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:
Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI
ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Скорочена назва пiдприємства
ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ
21326993
Юридична адреса Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Адреса фактичного мiсцезнаходження
Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5,
квартира 11
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№
0238
вiд
26.01.2001 року № 98
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
Свiдоцтво
про
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012 видане
Аудиторською Палатою України
Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового
ринку Включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес"
Мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Основнi вiдомостi про умови договору на виконання завдання з надання впевненостi:
Договiр на проведення аудиту
№ 09/03-10 вiд 09 квiтня 2021 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
з 09.04.2021 по 26.04.2021
Дата складання аудиторського висновку 26 квiтня 2021 року
Дата висновку з надання впевненостi: 26 квiтня 2021 року
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВ "КУА "Сварог Ессет
Менеджмент" ПЗНВIФ
"Четвертий", код ЄДРСI 233177
ТОВ "КУА "Сварог Ессет
Менеджмент" ПЗНВIФ
"Сьомий", код ЄДРСI - 233821
ПрАТ "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
33499232

33499232

23527052

Місцезнаходження
01901, Україна,
Печерський р-н,
м.Київ, Госпiтальна,
12-Д
01901, Україна,
Печерський р-н, м.
Київ, Госпiтальна,
12-Д
01010, Україна,
Печерський р-н,
м.Київ,
М.Омеляновича-Павл
енка, 4/6

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
д/н
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

200 000

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

12,8797

200 000

0

758 679

48,8577

758 679

0

565 580

36,4226

565 580

0

Кількість акцій
(шт.)
0
1 524 259

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
98,16

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
1 524 259
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Акцiя проста
бездокументарна
iменна

Примітки:

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

1 552 829

0,25

Права та обов'язки

Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства
її власнику - акцiонеру надається однакова
сукупнiсть прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi акцiонерним товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини
його майна або вартостi частини майна
товариства;
4) отримання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру
один голос для вирiшення кожного питання на
загальних зборах, крiм випадкiв проведення
кумулятивного голосування.
Акцiонери-власники простих акцiй товариства
можуть мати й iншi права, передбаченi актами
законодавства та статутом акцiонерного
товариства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру

Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках ЦП не
здiйснювалась.
Факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв емiтента на фондових
бiржах не було.
Публiчна пропозицiя не
здiйснювалась.
30 сiчня 2020 року ПрАТ
"Українська фондова бiржа" було
прийнято рiшення про виключення
акцiй iменних простих (UA
40001389960) ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" з бiржового списку
УФБ. Важати укладений мiж УФБ
та ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (код
ЄДРПОУ 04012951) Договiр про
допуск та перебування акцiй в
бiржовому списку УФБ №13/01/7
вiд 08.01.2013 року розiрваним з
30.01.2020 року.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
06.07.1998

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
554/10/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Управлiння ДКЦПФР UA 4000138960 Акція проста Бездокумент
0,25
1 552 829
388 207,25
100
в м. Києвi та Київської
бездокумента арні іменні
областi
рна іменна
1. У Товариства здiйснена тiльки одна емiсiя простих iменних акцiй - 06.07.1998 р. в документарнiй формi випуску. Додаткових випускiв акцiй
за звiтний перiод не вiдбувалось, тому iнформацiя про мету додаткової емiсiї, спосiб розмiщення, дострокове погашення не зазначається.
2. 17.01.2013р ЦП Товариства були включенi до бiржового списку Української фондової бiржi за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
30 сiчня 2020 року ПрАТ "Українська фондова бiржа" було прийнято рiшення про виключення акцiй iменних простих (UA 40001389960)
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" з бiржового списку УФБ. Важати укладений мiж УФБ та ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 04012951) Договiр
про допуск та перебування акцiй в бiржовому списку УФБ №13/01/7 вiд 08.01.2013 року розiрваним з 30.01.2020 року.
3.Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась.
4. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1

2

3

4

5

6

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7

06.07.1998

554/10/1/98

UA4000138960

1 552 829

388 207,25

1 524 964

0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8

0

Опис:
Кiлькiсть голосуючих акцiй становить - 1 524 964шт., оскiльки у вiдповiдностi до абзацу другого пункту 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI
ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України" власники 27 865 шт. акцiй не уклали з Депозитарною установою договорiв про
обслуговування рахунка в цiнних паперах.
Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй
особi - не має.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
95 360
94 936
94 126
94 111
1 211
806
0
0
0
0
23
19
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
95 360
94 936
94 126
94 111
1 211
806
0
0
0
0
23
19
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 360
94 936
0
0
95 360
94 936
Термiни використання основних засобiв:
Виробничого призначення: а) будiвлi та споруди - 20 рокiв; б) машини
та обладнання - 5 рокiв; iншi - 1-5 рокiв. Орендованi основнi засоби в
2020 р. не використовувалися, була наявна оренда нежитлових
примiщень. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року складає
58,87 %
Ступiнь
використання
основних
засобiв:
основнi
засоби
використовуються на 100%. Первiсна вартiсть основних засобiв на
кiнець 2020 року склала 106 689 тис.грн. Нарахована амортизацiя:
11753 тис. грн. Власнi основнi засоби не зменшились у звiтному 2020
роцi. Обмежень у використаннi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
101 817
101 324
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
388
388
Скоригований статутний капітал
388
388
(тис.грн)
При розрахунку вартостi чистих активiв використана методика вiдповiдно до
Опис
"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 101429 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить

101429 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 100936 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду
становить 100936 тис.грн.
Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше статутного капiталу. Вимоги п.3
ст 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
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 та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
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

0

X

X

X

671

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
1 773
X
X
X
2 444
X
X
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення - вiдсутнi.
Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 2444 тис.грн.,
в т.ч.:
поточна кредиторська заборгованiсть за:
розрахунками з бюджетом - 671 тис грн.
розрахунками з оплати працi - 11 тис.грн.
одержаними авансами - 495 тис.грн.
за розрахунками з учасниками - 5 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 1160 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання становлять 102 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, Печерський р-н, м.
Київ, Михайла Омеляновича-Павленка,
4/6
АЕ №286614
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.10.2013
(044)499-90-08
(044)499-90-08
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Договiр вiд 26.12.2011 р. № 14-Е на
здiйснення депозитарної дiяльностi
зберiгача цiнних паперiв ПАТ "ПТI
"Київоргбуд".
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н,
м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
не лiцензується
Рiшення НКЦПФР № 2092
01.10.2013
(044)591-04-00
(044)591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
1 жовтня 2013 року Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку були зареєстрованi поданi
Публiчним акцiонерним товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого

документу вказано - "не лiцензується"
та замiсть дати видачi лiцензiї або
iншого
документа
вказана
дата
прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил
Центрального
депозитарiю.
Договiр №ОВ-5539 вiд 18.09.2014р. про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв
ПАТ "ПТI "Київоргбуд".
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська фiрма "НИВА-АУДИТ" (в
формi ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ)
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21095329
33028, Україна, Рівненська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Рiвне,
Лермонтова, 5-А, кв. 1
0146
Аудиторська палата України
26.01.2001
(0362) 26-24-69
(0362) 26-14-41
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Аудиторська дiяльнiсть
- свiдоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв № 0146
згiдно з рiшенням Аудиторської палати
України вiд 26 сiчня 2001 року за № 98,
термiн дiї свiдоцтва продовжено
рiшенням Аудиторської палати України
29 жовтня 2015 року № 316/3 до 28
жовтня 2020 року.
- свiдоцтво про вiдповiднiсть системи
контролю
якостi
видане
Аудиторською палатою України №
0575 чинне до 31.12.2020.
Загальна кiлькiсть аудиторiв, якi є
працiвниками Аудиторської фiрми
"Нива-Аудит" 6.
Номери сертифiкатiв аудиторiв, АФ
"Нива-Аудит" - №006583 вiд 29.05.2014
р. до 02.07.2020р.; №007619 вiд
31.05.2018р. до 31.05.2023р.; №001199
вiд 14.02.2008р. до 28.04.2023р.;
№006335
вiд
20.07.2007р.
до
20.07.2022р.;
№001203
вiд

26.03.2008р. до 28.04.2023р
Договор № 28/01-05 вiд 09.04.2020
року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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
"Українська фондова бiржа"
Приватне підприємство
14281095
01034, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, провулок Рильський, 10
АВ №581214
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
26.04.2011
(044)279-41-58
(044)279-41-58
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
17.01.2013р. рiшенням Котирувальної
комiсiї Української фондової бiржi
(протокол № 6 вiд 15.01.2013р.) акцiї
iменнi простi ПАТ "ПТI "Київоргбуд"
включенi до бiржового списку ПрАТ
"Українська
фондова
бiржа"
за
категорiєю позалiстингових цiнних
паперiв.
30 сiчня 2020 року ПрАТ "Українська
фондова бiржа" було прийнято рiшення
про виключення акцiй iменних простих
(UA
40001389960)
ПАТ
"ПТI
"Київоргбуд" з бiржового списку УФБ.
ВВажати укладений мiж УФБ та ПАТ
"ПТI "Київоргбуд" (код ЄДРПОУ
04012951)
Договiр про допуск та
перебування акцiй в бiржовому списку
УФБ №13/01/7 вiд 08.01.2013 року
розiрваним з 30.01.2020 року.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

1

2

3

4

5

6

7

1

28.04.2020

Наглядова рада

1 500,05

101 324

1,48

Продажа
iнвестицiйних

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8

30.04.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9

http://kievorgbud.ki
ev.ua/files/komisiya

сертифiкатiв
iменних (код ISIN
UA4000199251)

vipravlenna090520.
pdf

Опис:
28 квiтня 2020 року на засiданнi наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" вiд 28.04.2020р.
(Протокол № 28/04-20) прийнято рiшення про надання згоди на укладення мiж ПАТ "ПТI "Київоргбуд" та ТОВ "ЮНОВА КОНСАЛТIНГ", вiд iменi, в
iнтересах та за рахунок якого дiятиме ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, вiдповiдно до якого
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" продає iнвестицiйнi сертифiкати iменнi (код ISIN UA4000199251), емiтентом яких є Пайовий закритий недиверсифiкований
венчурний iнвестицiйний фонд "ГIЗ ПЕРШИЙ" ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ГIЗ КАПIТАЛ" (реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300526) (iдентифiкацiйний код ТОВ "КУА "ГIЗ КАПIТАЛ" - 39669584)), у кiлькостi 100 шт. (сто штук) та загальною вартiстю 1 500 050,00 грн. (один
мiльйон п'ятсот тисяч п'ятьдесят гривень 00 копiйок), та на вчинення будь-яких дiй, необхiдних для реалiзацiї прийнятого Наглядовою радою ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" рiшення щодо продажу вищезазначених iнвестицiйних сертифiкатiв iменних.

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата
вчинення
правочину

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо надання
згоди на вчинення
значних
правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

учасників
фондового
ринку
9

1

28.04.2020

Наглядова
рада

1 500,05

101 324

1,48

Продажа
iнвестицiйни
х
сертифiкатiв
iменних (код
ISIN
UA40001992
51)

29.04.2020

30.04.2020

10

http://kievorgbud.ki
ev.ua/files/komisiya
vipravlenna090520.
pdf

Опис:
28 квiтня 2020 року на засiданнi наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд" вiд 28.04.2020р.
(Протокол № 28/04-20) прийнято рiшення про надання згоди на укладення мiж ПАТ "ПТI "Київоргбуд" та ТОВ "ЮНОВА КОНСАЛТIНГ", вiд iменi, в
iнтересах та за рахунок якого дiятиме ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, вiдповiдно до якого
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" продає iнвестицiйнi сертифiкати iменнi (код ISIN UA4000199251), емiтентом яких є Пайовий закритий недиверсифiкований
венчурний iнвестицiйний фонд "ГIЗ ПЕРШИЙ" ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ГIЗ КАПIТАЛ" (реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300526) (iдентифiкацiйний код ТОВ "КУА "ГIЗ КАПIТАЛ" - 39669584)), у кiлькостi 100 шт. (сто штук) та загальною вартiстю 1 500 050,00 грн. (один
мiльйон п'ятсот тисяч п'ятьдесят гривень 00 копiйок), та на вчинення будь-яких дiй, необхiдних для реалiзацiї прийнятого Наглядовою радою ПАТ "ПТI
"Київоргбуд" рiшення щодо продажу вищезазначених iнвестицiйних сертифiкатiв iменних.
Договiр купiвлi-продажу ценнiх паперiв мiж ПАТ "ПТI "Київоргбуд" та ТОВ "ЮНОВА КОНСАЛТIНГ" укладено 28.04.2020 року.
Було здiйснено купiвля-продаж цiнних паперiв 29.04.2020 року.

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Акцiонерне товариство
"Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд"
м. Київ, Печерський р-н
Акціонерне товариство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012951

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

230

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
за КВЕД
консультування в цих сферах
Середня кількість працівників: 55
Адреса, телефон: 01010 м. Київ, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, (044) 590-45-00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Вид економічної
діяльності

71.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

0
269
( 269 )
0
95 360
106 146
( 10 786 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
265
( 265 )
0
94 936
106 689
( 11 753 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045

2 505
0
0

1 005
0
0

Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
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

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал

1050
1060

0
0

0
0

1065

0

0

1090
1095

0
97 865

0
95 941

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

283
194
89
0
0
0
0
0

103
100
3
0
0
0
0
0

1125

562

2 701

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

15
124
1
0
0
540
0
5 389
0
5 389
20
0

39
140
1
0
0
386
0
4 766
0
4 766
13
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
162
7 095

0
0
0
0
172
8 320

1200

0

0

1300

104 960

104 261

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410

388
0
89 308
0

388
0
89 308
0

Код
рядка

Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
121
121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
11 507
12 000
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Вилучений капітал
1430
(0)
(0)
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
101 324
101 817
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
729
0
розрахунками з бюджетом
1620
613
671
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
8
11
одержаними авансами
1635
733
495
розрахунками з учасниками
1640
5
5
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
1 434
1 160
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
114
102
Усього за розділом IІІ
1695
3 636
2 444
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
104 960
104 261
Примітки: Баланс товариства складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

("МСФЗ").
При складаннi звiту товариство керувалося принципами: повноти висвiтлення, обачностi, автономностi,
послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над
формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника, перiодичностi. Пiдсумок
балансу на кiнець року зменшився порiвняно з початком року.
Керівник

Мельник Свiтлана Iванiвна

Головний бухгалтер

Драч Алiна Олексiївна

Підприємство

Акцiонерне товариство
"Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012951

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

12 027

9 992

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 7 611 )
(0)

( 4 915 )
(0)

2090

4 416

5 077

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
16 128

0
0
0
15 846

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 16 830 )
(0)
( 3 565 )

( 17 153 )
(0)
( 4 462 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

149

0

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

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
346
1 500
0
(0)
(0)
( 1 502 )
0

( 692 )
0
728
13
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

493

49

2295
2300

(0)
0

(0)
0

2305

0

0

2350

493

49

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

2415

0

0

2445
2450

0
0

0
0

2455

(0)

(0)

2460
2465

0
493

0
49

II. Сукупний дохід
Стаття
1
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
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1 092
10 788
2 012
1 064
14 552
29 508

За аналогічний
період
попереднього
року
4
602
7 081
1 377
1 595
15 875
26 530

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
1 552 829
1 552 829
0,317490

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 552 829
1 552 829
0,315600

2615

0,317490

0,035600

2650

0,00

0,00

Примітки: Звiт розкриває структуру доходiв та витрат пiдприємства за звiтний перiод, визначає загальну
суму операцiйного прибутку, доходи (витрати) за iншими видами дiяльностi, а також величину чистого
прибутку (збитку), отриманого пiдприємством протягом звiтного перiоду. Чистий прибуток Товариства
збiльшився порiвняно з минулим роком, за рахунок збiльшення обсягiв проектування, як наслiдок
збiльшення чистого доходу вiд реалiзацiї робiт, послуг, а також зменшення адмiнiстративних витрат, а
саме проведення ремонтних робiт.
Керівник

Мельник Свiтлана Iванiвна

Головний бухгалтер

Драч Алiна Олексiївна

Підприємство

Акцiонерне товариство
"Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012951

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

4 165
0
0
0
0
11 803
12

526
0
0
0
0
11 930
6

3025

346

337

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
18 783
0
0
0
81

3
18 958
0
0
0
568

3100
3105
3110
3115
3116

( 9 560 )
( 9 541 )
( 2 397 )
( 7 386 )
(0)

( 8 689 )
( 7 851 )
( 2 039 )
( 8 846 )
( 1 171 )

3117

( 3 922 )

( 4 579 )

3118

( 3 464 )

( 3 096 )

3135
3140
3145

( 4 112 )
(0)
(0)

( 3 496 )
(1)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 2 817 )
-623

(0)
( 2 065 )
-659

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
( 2 505 )
необоротних активів
3260
(0)
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
0
-2 505
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-623
-3 164
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
5 389
8 553
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
4 766
5 389
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух грошових коштiв АТ "ПТI "Київоргбуд"
протягом 2020 року. Вiн складається з трьох роздiлiв, у яких розкривається рух коштiв у результатi
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi пiдприємства. Результат звiту показує змiни у станi
грошових коштiв, що вiдбулися протягом звiтного перiоду.
Керівник

Мельник Свiтлана Iванiвна

Головний бухгалтер

Драч Алiна Олексiївна

Акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний
iнститут "Київоргбуд"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012951

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
388
0

4
89 308
0

5
0
0

6
121
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
11 507
0

4010
4090
4095

0
0
388

0
0
89 308

0
0
0

0
0
121

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
101 324
0

0
0
11 507

0
0
0

0
0
0

0
0
101 324

0

493

0

0

493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
493
0
0
493
Разом змін у капіталі
4300
388
89 308
0
121
12 000
0
0
101 817
Залишок на кінець року
Примітки: Звiт про власний капiтал вiдображає змiни, що вiдбулися у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду, i показує причини, що привели
до таких змiн.
В балансi складеному станом на 31.12.2020 року сума власного капiталу збiльшилась на 493 тис. грн. за рахунок збiльшення нерозподiленого прибутку,
отримання доходу.

Керівник

Мельник Свiтлана Iванiвна

Головний бухгалтер

Драч Алiна Олексiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне
найменування
акцiонерного
товариства:
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" (надалi - Товариство або АТ
"ПТI "Київоргбуд") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України.
Товариство зареєстроване 16.05.1995 року, дата запису в Єдиному державному реєстрi про
включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - 08.09.2004,
номер запису: 1 070 120 0000 001478.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 04012951.
Країна реєстрацiї: Україна
Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: 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 дiяльностi Товариства є дiяльнiсть у сферi архiтектури за КВЕД 71.11.
Дана фiнансова звiтнiсть АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" (надалi -Товариство) складена за перiод, що
закiнчився 31 грудня 2020 року.
Станом на 31 грудня 2020 року кiнцевою контролюючою стороною Товариства є ПIВОВАРОВ
ЛЕОНIД - ШВЕЙЦАРIЯ - Х 1235808, ШВЕЙЦАРIЯ, ЦЮРИХ, ЕГГ, ФОРХШТРАССЕ, 94, СН 8132.
Сьогоднi в Iнститутi працюють спецiалiсти з проектування будiвель i споруд та iншi
висококвалiфiкованi фахiвцi.
Iнститут готовий та оперативно виконує такi роботи, як:
 розробка проектно-кошторисної документацiї щодо будiвництва, реконструкцiї,
модернiзацiї, капiтального ремонту об'єктiв архiтектури (об'єкти житлово-громадського та
виробничого призначення, в тому числi енергетичного господарства та iн.);
 розробка проектно-кошторисної документацiї щодо будiвництва, реконструкцiї,
модернiзацiї, капiтального ремонту об'єктiв електроенергетики: ЛЕП напругою до 330кВ
включно, трансформаторних пiдстанцiй напругою до 330кВ включно рiзної конфiгурацiї;
 здiйснення авторського нагляду за виконанням будiвельно-монтажних робiт;
 виконання iнженерно-геодезичних робiт (топографо-геодезичнi роботи на стадiї
проектування, геодезичне забезпечення точностi геометричних параметрiв будiвництва);
 технiчне обстеження будинкiв, споруд та об'єктiв електроенергетики;
 полiграфiчнi та видавничi роботи.
Iнститут здiйснює проектування лiнiй електропостачання (ЛЕП) та трансформаторних
пiдстанцiй (ПС).
Iнститут виконує роботи з проектування трансформаторних пiдстанцiй напругою 0,4-330 кВ.
Проектування здiйснюється як з нуля, так i з урахуванням вже наявної iнфраструктури, що

пiдлягає реконструкцiї та модернiзацiї.
Види виконуваних робiт:
 розробка схеми головних ланцюгiв;
 архiтектурно-будiвельна частина;
 план розташування електрообладнання i прокладання електричних мереж;
 установка електрообладнання;
 заземлення й грозозахист;
 релейний захист i автоматика;
 АСУ ТП;
 опалення та вентиляцiя;
 освiтлення;
 iншi роботи по електротехнiчнiй частинi (автоматика систем вентиляцiї, пожежогасiння та
iншi).
Проектування здiйснюється поетапно:
 проводиться узгодження технiчного завдання;
 готується проектна i кошторисна документацiя;
 по завершеннi проектування здiйснюється авторський нагляд i оперативне коригування
проектiв в ходi будiвництва.
Все обладнання для проектованих мереж пiдбирається з урахуванням особливостей примiщень i
вимог замовника. При вирiшеннi виникаючих завдань нашi фахiвцi виходять з можливостей
клiєнта i завжди намагаються знайти максимально вигiдне для нього технiчне рiшення, що
враховує тенденцiї розвитку ринку сучасних технологiй. Фахiвцi нашого пiдприємства
володiють усiєю необхiдною нормативно-технiчною iнформацiєю та досвiдом.
Товариство є правонаступником Бюро по проектуванню органiзацiї робiт i впровадженню нової
технiки та передових методiв працi в будiвництвi, яке в подальшому перетворилось в окремий
суб'єкт господарювання i стало провiдним партнером серед структурних пiдроздiлiв системи
Головкиївмiськбуду.
Трест "Київоргбуд" Головкиївмiськбуду згiдно до наказу вiд 10.10.1988 №409 перейменований в
Iнститут по проектуванню об'єктiв власної бази, нової технiки i технологiї "Київоргбуд"
Головкиївмiськбуду.
Згiдно з наказом Управлiння комунального господарства м. Києва вiд 04.05.1995р. №29
створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут "Київоргбуд"
шляхом перетворення Iнституту по проектуванню об'єктiв власної бази, нової технiки i
технологiї "Київоргбуд" Головкиївмiськбуду.
Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Проектно-технологiчний
iнститут
"Київоргбуд"
перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-технологiчний iнститут
"Київоргбуд" (протокол загальних зборiв акцiонерiв №13 вiд 14.12.2011).
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (Протокол № 26 вiд
08.04.2020 року):
- тип акцiонерного товариства змiнено з публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство;
- найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" змiнено на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
23.11.2020 року здiйснено державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту та внесенi змiни до
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Починаючи з 23.11.2020 року офiцiйне найменування Товариства українською мовою, згiдно iз
Статутом:

повне найменування - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
скорочене найменування - АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД"
До 23.11.2020 року органами Товариства були:




Загальнi збори - Вищий орган Товариства,
Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння,
Правлiння - колегiальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, який в
межах компетенцiї здiйснює перевiрку господарської дiяльностi Товариства.

З 23.11.2020 органами Товариства є:



Загальнi збори - Вищий орган Товариства,
Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу,
 Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який в межах
компетенцiї здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, Ревiзiйна комiсiя - орган
Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює перевiрку господарської дiяльностi
Товариства.
Органiзацiйна структура Товариства включає: управлiнський апарат на чолi з Генеральним
директором та вiддiли, зокрема в структуру входять наступнi пiдроздiли:
Вiддiл комплексного будiвельного проектування:
 Розробка проектно-кошторисної документацiї на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний
ремонт будiвель промислового, адмiнiстративного та житлового призначення.
 Розробка проектної документацiї на внутрiшнi та зовнiшнi iнженернi мережi.
Електротехнiчний вiддiл:
Комплексне проектування електроенергетичних об'єктiв (електроенергетичнi системи,
електричнi пiдстанцiї, лiнiї електропередач):
 в галузi розробки та реалiзацiї перспективи розвитку об'єктiв електроенергетики:
 технiко-економiчнi обгрунтування i розробка програм розвитку енергооб'єднань рiзного
рiвня - 220-330 кВ ОЕС України, 35-110-330 кВ окремих регiонiв i енергосистем;
 розробка схем видачi потужностi електростанцiй та схем електропостачання окремих
енерговузлiв;
 технiко-економiчнi обгрунтування необхiдностi спорудження об'єктiв мережi - пiдстанцiй
та лiнiй напругою 35-750 кВ та їх комплексне проектування;
 в галузi формування i здiйснення систем керування енергетичними системами:
 розробка релейного захисту об'єктiв енергосистеми, схем протиаварiйної автоматики
мереж 6-330 кВ, схем управлiння режимами роботи ОЕС;
 розробка мереж зв'язку та диспетчерського управлiння, створення систем вiдомчого
зв'язку, збору, передачi i вiдображення iнформацiї, телемеханiзацiя пiдприємств
електричних мереж;
 розробка iнформацiйного забезпечення АСУ-ТП, автоматизованих систем контролю та
облiку електроенергiї;
 розробка автоматики пристроїв пожежогасiння, пожежна i охоронна сигналiзацiя
енергооб'єктiв;
 в галузi експлуатацiї i пiдвищення надiйностi iснуючих мереж:
 розробка програм технiчного переозброєння i реконструкцiї об'єктiв електромережi;
 розробка заходiв з органiзацiї та експлуатацiї електричних мереж;



розробка рекомендацiй з реконструкцiї та технiчного переозброєння об'єктiв
енергосистеми i енергопiдприємств;
 розробка заходiв з приведення у вiдповiднiсть струмiв короткого замикання i параметрiв
комутацiйного обладнання;
 в галузi дослiджень та спецiальних розрахункiв:
 розробка заходiв щодо зниження втрат електроенергiї у електромережах;
 розробка схем топлення ожеледi;
 електричнi розрахунки - розрахунки сталих режимiв роботи електромереж будь-якої
складностi, статичної та динамiчної стiйкостi, струмiв короткого замикання,
перенапружень на елементах електричної мережi та iн.;
 в галузi технiчної допомоги замовникам:
 аналiз проектiв лiнiй електропередач i пiдстанцiй;
 авторськiй нагляд за будiвництвом та експлуатацiєю енергооб'єктiв.
Вiддiл iнженерно-геодезичних робiт:
 Розробка проектiв виконання геодезичних робiт;
 Винос в натуру об'єктiв будiвництва;
 Розпланувально-розмiточнi роботи для будiвництва;
 Геодезичний контроль точностi геодезичних параметрiв будiвельно-монтажних робiт;
 Iнженерно-геодезичнi зйомки пiдземних комунiкацiй;
 Геодезичний монiторинг та систематичнi спостереження за динамiкою розвитку деформацiй
в перiод будiвництва та експлуатацiї будiвель;
 Топографо-геодезичнi вишукування для будiвництва (М 1:500; 1:2000).
Вiддiл пiдготовки та випуску проектно-технологiчної документацiї:
 Виконання брошурувальних та палiтурних робiт;
 Надання послуг з копiювання, роздрукування, сканування креслень;
 Виготовлення вiзиток та бланкiв; ламiнування.
Проектно-кошторисний вiддiл:
 Розробка, погодження проєктно-кошторисної документацiї на стандартне приєднання
електроустановок до електричних мереж.
Найбiльше у 2020 роцi Товариство виконувало робiт за кодом КВЕД 71.12 - Дiяльнiсть у сферi
iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах.
АТ "ПТI "Київоргбуд" не має лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що
пiдлягають лiцензуванню
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. складала 63 та 50 осiб,
вiдповiдно.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 554/10/1/98 вiд 06.07.1998р.
Iнформацiя про осiб, якi володiють пакетом бiльше 10% акцiй.
Власник цiнних паперiв
Вид, форма випуску та форма iснування Номiнальна вартiсть (грн.)
Кiлькiсть
(шт.) Вiд загальної кiлькостi (%)
Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий" Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент",
33499232УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна
0.25 200000
12.8797
Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент",
33499232УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна
0.25 758679
48.8578

Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд",
23527052УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна
0.25 565580

36.4226

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2018 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує
достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та
зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Загальними
зборами Товариства 07 квiтня 2021 року. Учасники Товариства та iншi особи не мають права
вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року.
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти", з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13
"Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання бiржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером
iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої

вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами"
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй,
iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3 Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностi до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї",
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи,
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про
характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя
наведена в роздiлi III Звiту про фiнансовi результати.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових
записiв Товариства.
3.2.5 Iнформацiя про змiни в стандартах
Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала
МСФЗ та правки до них
Основнi вимоги
Ефективна
дата Дострокове застосування Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився
31.12.2020 р. Вплив поправок
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка , МСФЗ
7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16
Оренда
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки,

що доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового
рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад,
базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за
фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових
потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної
ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
 змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються
реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до
альтернативної базової ставки;
 облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що
вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям
облiку хеджування; i
 розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики, що
виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.
1 сiчня 2021 року
Дозволено
МСБО 16 "Основнi засоби" Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних
засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його
цiльового використання. Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з
ними витрати у прибутку або збитку.
01 сiчня 2022 року Дозволено
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
Поправки
уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, безпосередньо
пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору (наприклад, прямi
витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також безпосередньо пов'язанi з
договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв, що використовується при
виконаннi договору).
1 сiчня 2022 року
Дозволено
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi
основи пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно
деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3,
повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi
засади фiнансової звiтностi 2018 року.
1 сiчня 2022 року
Дозволено
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1
Дочiрнє
пiдприємство,
яке
уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1:
D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку
накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої
оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ. 1 сiчня 2022 року
Дозволено
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9
Комiсiйна
винагорода,
що
включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань.
Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди - воно включає тiльки винагороду,
сплачене мiж позикодавцем i займополучателя, включаючи винагороду, сплачене або отримане

вiд особи iнших сторiн.
1 сiчня 2022 року
Дозволено
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16
Стимулюючi платежi по орендi.
Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення
прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi
компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41
Ефекти
оподаткування
при
визначеннi справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки
грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої
вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13.
1
сiчня 2022 року
Дозволено
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для
класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
 уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право
вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на
вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
 класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi того,
чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи
очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку
розрахункiв;
 роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право
iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала
цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором
пiзнiше; i
 роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити шляхом
випуску власних iнструментiв власного капiталу. 01 сiчня 2023 року Дозволено

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку на дату
розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
 фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
 фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю.
При первiсному визнаннi фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання оцiнюється за
справедливою вартiстю, збiльшеною або зменшеною у випадку фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання, якi оцiнюються не за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, на суму витрат за угодою, якi вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу
або фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi її погашення
протягом не бiльше нiж трьох мiсяцiв з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Товариство на кiнець 2020 року не має рахункiв в iноземнiй валютi.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за вартiстю, зазначеною у рахунках, за
вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Оцiнка резерву сумнiвної заборгованостi
здiйснюється за наявностi об'єктивних пiдстав неможливостi отримання суми заборгованостi в
повному обсязi. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли про неї стає вiдомо.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв
та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього
об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про
тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника,
негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
3.3.4. Зобов'язання
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:
 Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
 Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Кредитiв банкiв Товариство не має.
3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого
бiльше одного року.
Основнi засоби вартiстю до 20000 грн. з 25.05.2020р. визнаються малоцiнними необоротними
матерiальними активами, вартiсть яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складi
поточних витрат перiоду на центрах облiку витрат у вiдповiдностi з призначенням їх
використання.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Товариство здiйснило оцiнку
основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю
справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за моделлю облiку за їх собiвартiстю, тобто за
собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi подальшi витрати визнаються в
прибутку чи збитку перiоду, коли вони були понесенi, за винятком випадкiв, якщо такi подальшi
витрати мають бути визнанi у складi балансової вартостi полiпшеного об'єкту основних засобiв
(капiталiзованi), тобто коли задовольняють критерiям визнання активу:
 якщо таки подальшi витрати призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод; та
 вартiсть таких витрат може бути достовiрно визначена.
Висновки щодо вiдповiднiсть критерiям визнання активу наводяться у актах типової форми ОЗ
або у iнших первинних (розпорядчих) документах, складених за результатами понесення таких
подальших витрат.
Амортизацiя основних засобiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу по
кожному об'єкту. Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi
об'єктом його лiквiдацiйної вартостi та на протязi строку, який встановлюється розпорядчими
документами чи у актi введення в експлуатацiю типової форми ОЗ.
Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод слiд визнавати у прибутку чи збитку, якщо вони не
включенi до балансової вартостi iншого активу.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до
експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з
активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Для облiку основних засобiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного
використання в розрiзi груп.
Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв
група 1 - земельнi дiлянки група 3 - будiвлi
20
Споруди
15
передавальнi пристрої
10
група 4 - машини та обладнання 5
З них:
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї,

пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi
програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi
визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори,
модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до
телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких
перевищує 20000 гривень 2
група 5 - транспортнi засоби
5
група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4
група 9 - iншi основнi засоби
12
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 2020 роцi переоцiнка основних засобiв не вiдбувалась.
3.4.2. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.
Нематерiальнi активи Товариства складаються з програмного забезпечення.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосування прямолiнiйного методу.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання у спосiб,
визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з
активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд
приймати за нуль.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту
окремо в момент його придатностi для використання у наказi чи iншому розпорядчому
документи.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Для облiку нематерiальних активiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки
корисного використання в розрiзi груп.
Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори,
комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз
даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих,
витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно
до
правовстановлюючого
документа, але не менш як 2 роки
група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та
iнших привiлеїв тощо)
Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування
нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається
Товариством самостiйно, але не може становити менше 1 та бiльш 10 рокiв.
3.4.3. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
В кiнцi звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариству слiд оцiнити суму очiкуваного
вiдшкодування такого активу.
Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i
тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке
зменшення є збитком вiд зменшення корисностi.
Збиток вiд зменшення корисностi слiд негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом (наприклад, вiдповiдно до
моделi переоцiнки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток вiд зменшення корисностi
переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення резерву з переоцiнки (додаткового капiталу)
за цим iншим стандартом.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу слiд
коригувати в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом
строку корисної експлуатацiї, що залишається.
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, слiд сторнувати,
якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо це так, то балансову вартiсть активу слiд збiльшити до суми його очiкуваного
вiдшкодування. Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. При цьому
збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не
повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби
збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi роки.
Товариство протягом 2020р. не застосовувало вимог МСФЗ 36 "Зменшення корисностi активiв".
3.5. Облiковi полiтики щодо запасiв
Вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 2
"Запаси".
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне їх найменування.
Собiвартiсть запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо
пов'язаних з їх придбанням.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або
чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi
звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
Собiвартiсть запасiв при їх вибуттi та оцiнцi кiнцевих залишкiв Товариство визначає: за
формулою " iдентифiкованої собiвартостi" - для запасiв, що використовуються для будiвництва i
ремонтiв основних засобiв, в т.ч. будiвельнi матерiали i запаснi частини; за формулою "перше
надходження - перший видаток" - для iнших матерiальних запасiв.
У складi запасiв Товариства - паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, будiвельнi
матерiали тощо.
Переоцiнка вартостi запасiв в 2020роцi не проводилася.
Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю, в заставу не має.
На кiнець звiтного перiоду запасiв переданих на вiдповiдальне зберiгання не має.
3.6. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди,
пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає
фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за
теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням

непогашених зобов'язань.
Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу
перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi
вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз
стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Якщо немає обгрунтованої впевненостi в тому, що Товариство, як орендар, отримає право
власностi наприкiнцi строку оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох
строкiв: строку оренди або строку корисної експлуатацiї.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд
оренди, визнаються як витрати згiдно з iншими визначеними нормами цiєї облiкової полiтики.
Протягом 2020 року Товариство мало ознаки операцiйної оренди - коли орендодавець несе
основнi ризики пов'язанi з активом та отримує пов'язанi з ним основнi вигоди. 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.
Згiдно з МСФЗ 16 орендар видiляє два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, за
МСФЗ 16 розкрито бiльший обсяг iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17. МСФЗ 16 встановлює
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб
орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про
фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з
низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (оренди з
термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання
щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
користування базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi права користування).
Орендар визнає витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї
активу в формi права користування.
3.7. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим
законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених Товариством у його
податкових декларацiях. В 2020 роцi ставка податку на прибуток склала 18%. Поточнi податковi
зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до
сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв).
3.8. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення зобов'язань та вiдрахувань - це нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються, коли
Товариство має поточне юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй i
iснує iмовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а
суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Якщо у Товариства
декiлька схожих зобов'язань, то вони вiдокремлюються i розглядаються, як клас, а, отже,
iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для
всього класу (навiть коли iмовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї є

незначною).
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.
Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорiчних (основних та
додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової
полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на
кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне
страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної
працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого
розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок
цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку
згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.
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 будь-яких
збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
Коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати суму заборгованостi,
отримає її невчасно або не в повному обсязi вiдповiдно до первинних чи переглянутих умов
дебiторської заборгованостi - ранiше нарахована сума резерву перераховується.
Резерв забезпечення майбутнiх витрат
Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi резерв на формування забезпечення майбутнiх
витрат, пов'язаних з доробкою проектiв пiсля отримання зауважень вiд уповноважених органiв.
3.8.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумi очiкуваної
вартостi короткострокових виплат працiвникам пiд час надання працiвниками вiдповiдних
послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.8.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до законодавства України, Товариство нараховує єдиний соцiальний внесок на
заробiтну плату працiвникiв та перераховує до Державного бюджету. Поточнi внески
розраховуються як встановлений законодавством вiдсоток вiд поточних нарахувань заробiтної
плати. Такi витрати вiдображаються у перiодi, до якого вони вiдносяться.
3.9. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.9.1. Доходи та витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до
покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (роботи, послуги i право власностi

передано), i вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 18 "Дохiд".
Товариство отримує дохiд вiд надання таких послуг:
розробка проектно-кошторисної документацiї щодо будiвництва, реконструкцiї, модернiзацiї,
капiтального ремонту об'єктiв архiтектури (об'єкти житлово-громадського та виробничого
призначення, в тому числi енергетичного господарства та iн.);
розробка проектно-кошторисної документацiї щодо будiвництва, реконструкцiї, модернiзацiї,
капiтального ремонту об'єктiв електроенергетики: ЛЕП напругою вiд 0,4кВ i вище,
трансформаторних пiдстанцiй напругою вiд 6-10кВ i вище рiзної конфiгурацiї;
здiйснення авторського нагляду за виконанням будiвельно-монтажних робiт;
розробка проектiв виконання робiт (ПВР);
виконання iнженерно-геодезичних робiт (топографо-геодезичнi роботи на стадiї проектування,
геодезичне забезпечення точностi геометричних параметрiв будiвництва);
проведення лабораторних випробувань будiвельних матерiалiв та виробiв на мiцнiсть, якiсть та
клiматичнi впливи;
технiчне обстеження будинкiв, споруд та об'єктiв електроенергетики;
полiграфiчнi та видавничi роботи.
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Доходи вiд
реалiзацiї вiдображаються без ПДВ та знижок.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.
3.9.2. Операцiї з iноземною валютою
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Товариства. Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в
iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на
дату здiйснення операцiї.
У звiтному роцi Товариство не здiйснювало операцiй в iноземнiй валютi.
3.9.3. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за її собiвартiстю, витрати на операцiю
включаються до первiсної оцiнки. Пiсля первiсного визнання об'єкти iнвестицiйної нерухомостi
вiдображаються за моделлю справедливої вартостi.
4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються

обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв.
4.1. 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. Цi судження базуються на здобутому досвiдi та iнших факторах, що вважаються
зваженими та обгрунтованими, враховуючи iснуючi обставини.
4.1.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Операцiї, що не регламентованi МСФЗ у Товариства протягом перiодiв, охоплених цiєю
фiнансовою звiтнiстю, вiдсутнi.
4.1.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
4.1.3. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.1.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення
визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних
даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним
активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання активу
4.2. Невизначенiсть оцiнок
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, включають
ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi,
включаючи контроль за валютними та митними операцiями, зазнає багато змiн у процесi
розвитку. Суперечливi положення можуть тлумачитись по-рiзному i часто переглядаються.
Внаслiдок цього iснує значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення змiн у
законодавствi та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання.
Керiвництво вважає, що такi тлумачення є доречними та обгрунтованими i Товариство
дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та
вiдрахування були сплаченi або нарахованi.

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Керiвництво Товариства здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв
та зобов'язань Товариства, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених
за справедливою вартiстю Методики оцiнювання справедливої вартостi
Метод
оцiнки
(ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань, що облiковуються за
справедливою вартiстю
Грошовi кошти
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий
Офiцiйнi
курси
НБУ
Торговi цiннi папери
Iнструменти капiталу, борговi цiннi папери, доступнi для продажу
Первiсна
оцiнка
iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi
операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється
за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни закриття бiржового торгового дня
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань, що не облiковуються за
справедливою вартiстю
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою
вартiстю.
Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки,
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Дохiдний
Контрактнi умови,
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Довгостроковi
зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки. Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки
5.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi не оцiнюються за
справедливою вартiстю на постiйнiй основi (але розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть
є обов'язковим)
Внаслiдок вiдсутностi в Українi активного вторинного ринку для кредитiв, дебiторської та
кредиторської заборгованостi, iнших запозичених коштiв, надiйна оцiнка ринкової вартостi цих

iнструментiв вiдсутня. Товариство припускає, що справедлива вартiсть таких фiнансових
iнструментiв дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових
потокiв на дату оцiнки.
Для фiнансових активiв та зобов'язань з коротким строком погашення припускається, що
балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Керiвництво Товариства вважає, що балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань не має
суттєвих вiдхилень порiвняно з їх справедливою вартiстю.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi в цих примiтках розкриття щодо застосування
справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась
будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною
для користувачiв фiнансової звiтностi.
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ
ЗВIТАХ
6.1. Доходи, витрати та фiнансовий результат
Доходи, витрати та фiнансовий результат у звiтному та попередньому перiодах були сформованi
наступним чином:
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Дохiд вiд реалiзацiї 2020 рiк
2019 рiк
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
12 027 9 992
Iншi операцiйнi доходи
16 128 15 846
Iншi фiнансовi доходи
346
728
Iншi доходи 1 500 13
Всього доходу:
30 001 26 579
Витрати
2020 рiк
2019 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
7 611 4 915
Адмiнiстративнi витрати 16 830 17 153
Витрати на збут
Фiнансовi витрати Iншi операцiйнi витрати
3 565 4 462
Iншi витрати 1 502 Всього витрат:
29 508 26 530
Фiнансовий результат
2020 рiк
2019 рiк
Фiнансовий результат до оподаткування 493
49
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) 493
49
6.2. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу
Станом на 31.12.2020 Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу.
6.3. Нематерiальнi активи
За 2020 рiк та у попереднiй перiод вiдбулись наступнi змiни в балансовiй вартостi
нематерiальних активiв Товариства:
Нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Найменування показника

Iншi НА

На 01.01.2020 р.
Первiсна вартiсть 269
Накопичена амортизацiя 269
Залишкова вартiсть 0
Надходження за перiод
Первiсна вартiсть Вибуття за перiод
Первiсна вартiсть 4
Накопичена амортизацiя 4
Залишкова вартiсть Амортизацiя
Нарахована амортизацiя за перiод На 31.12.2020 р.
Первiсна вартiсть 265
Накопичена амортизацiя 265
Залишкова вартiсть Залишки нематерiальних активiв сформованi Товариством за рахунок вартостi програмного
забезпечення та iнших нематерiальних активiв (вартостi лiцензiй тощо).
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
6.4. Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
За 2020 рiк та у попереднiй перiод вiдбулись наступнi змiни в балансовiй вартостi основних
засобiв Товариства:
Основнi засоби
(тис. грн.)
Найменування показника Облiковi групи
Будiвлi та споруди Iнструменти, прилади, iнвентар Машини та обладнання (в т.ч.
комп. технiка)
Транспортнi засоби Iншi Всього
На 01.01.2020 р.
Первiсна вартiсть 100 732
64
4 937 113
300
106 146
Накопичена амортизацiя 6 606 50
3 726 113
291
10 786
Залишкова вартiсть 94 126 14
1 211 9
95 360
Надходження за перiод
Первiсна вартiсть 417
102
124
643
Вибуття за перiод
Первiсна вартiсть 18
72
10
100
Накопичена амортизацiя 18
72
10
100
Залишкова вартiсть Нарахована амортизацiя
Нарахована амортизацiя за перiод 432
4
507
124
1067
На 31.12.2020 р.
Первiсна вартiсть 101149
46
4967 113
414
106 689
Накопичена амортизацiя 7038 36
4161 113
405
11 753
Залишкова вартiсть 94 111 10
806
9
94 936
Амортизацiя нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
У 2020 роцi вибуття будiвель та крупного обладнання не вiдбувалось.
Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 30.10.2020 року згiдно з наказом по
пiдприємству i у вiдповiдностi до Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, яка

затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України 02 вересня 2014 № 879. Пiд час
iнвентаризацiї нестач або псування основних засобiв не встановлено.
6.5. Запаси
За 2020 рiк та у попереднiй перiод вiдбулись наступнi змiни в балансовiй вартостi запасiв
Товариства, тис. грн:
2020 рiк
2019 рiк
Сировина i матерiали
Паливо
2
5
Будiвельнi матерiали
98
149
Запаснi частини
40
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети Незавершене виробництво 3
89
Всього:
103
283
6.6. Фiнансовi активи
Станом на 31.12.2020 Товариству належать iншi фiнансовi iнвестицiї у виглядi:
Класiфiкацiя фiнансового
iнструмента Кiлькiсть, шт. Номiнал одного цiнного
Паперу, грн Цiна одного цiнного
Паперу, грн. Вартiсть пакету, грн
Iнвестицiйний сертифiкат бездокументарний iменний
1 005 160,80

67

10 000,00

15002,400000

6.7. Грошовi кошти (показники в гривнях)

Показник
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.
Рахунки в банках в нацiональнiй валютi, у тому числi: 4 765 963,73 5 388 747,73
АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.КИЇВ _ UA613808050000000026004439211 84
871,69
317 877,94
ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк_ UA0733485100000000026002238062 128 743,01 2 655 511,79
ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк_ UA5933485100000000026005259951 917 044,87 2 415 358,00
ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк_ UA753348510000000026001121636
635 304,16
Рахунки в банках в iноземнiй валютi
Грошовi кошти у касi
Разом 4 765 963,73
5 388 747,73
Залишки коштiв на рахунка пiдтверджено банкiвськими виписками.
6.8. Дебiторська заборгованiсть, тис.грн
На 31.12.20 р. На 31.12.19 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть
2746 571
Мiнус: Резерв сумнiвних боргiв (45) (9)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за видами авансами
39
15
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
140
124
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 386
540
Всього (чиста реалiзацiйна вартiсть):
3 266 1 241

Дебiторська заборгованiсть представлена Товариством у Звiтi про фiнансовий стан у виглядi
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторською
заборгованiстю за розрахунками за виданими авансами, з бюджетом та iншою поточною
дебiторською заборгованiстю.
Загальний обсяг торгiвельної дебiторської заборгованостi, станом на 31.12.2020, сформований за
рахунок заборгованостi юридичних та фiзичних осiб перед Товариством та становить суму 2746
тис. гривень.
До найбiльших боржникiв Товариства, вiдносяться (грн..):
Найменування боржника 31 грудня 2020
ТОВ "ЮНОВА КОНСАЛТIНГ" 1500050,00
Вiдокремлений госпрозрахунковий структурний пiдроздiл Приватного акцiонерного товариства
"Київський радiозавод" "СПЕЦIАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО"
347876,36
ТОВ "Технобазальт -Iнвест"
192416,40
На 31.12.2020 року будо прийняте рiшення збiльшити суму нарахованого резерву сумнiвних
боргiв на 44 670,84грн.
Змiна резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi була такою (грн.):
2020 2019
Залишок на початок перiоду
9359,19
94433,17
Нарахованi суми за перiод 44670,84
Використанi суми за перiод, коригування 9359,19
Залишок на кiнець перiоду 44670,84
9359,19

85073,98

6.9. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть Товариством станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 вiдсутня.
6.10. Власний капiтал
Згiдно Статуту АТ "ПТI "Київоргбуд" розмiр визначеного статутного капiталу становить 388
207,25 гривень, що вiдповiдає розмiру сплаченого статутного капiталу i складається iз 1 552 829
шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. за акцiю.
Структура власного капiталу Товариства станом на 31.12.2020 року була наступною (тис. грн.):
Назва статтi Стан на 31.12.2020р.
(тис. грн.)
Стан на 31.12.2019р.
(тис. грн.)
Статутний капiтал 388
388
Додатковий капiтал Iнший додатковий капiтал 89 308 89 308
Резервний капiтал 121
121
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 12 000 11 507
Всього:
101 817
101 324
6.11. Короткостроковi забезпечення
Вид виплати на 31.12.2020р.
(тис. грн.)
на 31.12.2019р.
(тис. грн.)
Забезпечення з виплат працiвникам
183
218
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань

977

1 216

Товариство перерахувало резерв на виплату працiвникам (на вiдпустки та iнше).
Товариство створило резерв на формування забезпечення майбутнiх витрат, пов'язаних з
доробкою проектiв пiсля отримання зауважень вiд уповноважених органiв.
6.12. Короткостроковi кредити банкiв
В АТ "ПТI "Київоргбуд" вiдсутнi короткостроковi позики станом на 31 грудня 2020 та 2019
рокiв.
6.13. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Короткострокова заборгованiсть Товариства представлена у фiнансовiй звiтностi у наступному
виглядi:
(тис.грн)
Назва статтi 2020 рiк
2019 рiк
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 671
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 11
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
495
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 5
Iншi поточнi зобов'язання 102
114
Усього поточних зобов'язань
1 284 2 202

729
613
8
733
5

Дисконтування кредиторської заборгованостi на 31.12.2020 року не проводилось.
Кредиторська заборгованiсть вiдображена в звiтi за собiвартiстю.
Iнвентаризацiя розрахункiв, а саме звiрка з кредиторами проводилась Товариством станом на
31.12.2020 року.
6.14. Довгострокова кредиторська заборгованiсть (Iншi довгостроковi зобов'язання )
Довгострокова кредиторська заборгованiсть Товариства вiдсутня станом на 31 грудня 2020 та
2019 рокiв.
7. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ
7.1 Умовнi зобов'язання.
7.1.1. Судовi позови
Керiвництво товариства вважає, що судовi позови, якi поданi кредиторами проти пiдприємства є
несуттєвими i пiдприємство не понесе iстотних збиткiв. Вiдповiдно, резерви пiд такi очiкуванi
кредитнi збитки не створювались та вiдповiдно у фiнансовiй звiтностi не вiдображались.
7.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної
дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на
угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не

мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть перевiрятися вiдповiдними
податковими органами протягом трьох рокiв. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а
також iншi питання дотримання законодавства, пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду
контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в
значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв
значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою. У 2019 р. ПАТ
"ПТI "Київоргбуд" вiдбувалась документальна планова виїзна перевiрка на пiдставi наказу
Головного управлiння ДФС у м. Києвi вiд 26.04.2019 р. № 5109 головними державними
ревiзорами-iнспекторами з питань дотримання вимог податкового законодавства за перiод з
01.01.2016 р. по 31.03.2019 р., валютного - за перiод з 01.01.2016 р. по 31.03.2019 р., єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне страхування - за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2018 р.
та iншого законодавства - за перiод з 01.01.2016 по 31.03.2019, вiдповiдно до затвердженого
плану документальної перевiрки. Товариство не погоджується з висновками перевiрки, згiдно з
якими, на думку посадових осiб ГУ ДФС України у м. Києвi, встановлено порушення з боку
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" низки норм податкового законодавства, у зв'язку з чим подано судовий
позов, судовi дiї тривають.
7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На
думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на дату складання
звiтностi не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24
"Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом
господарювання, що звiтує, якщо така особа:
 контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
 має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
 є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або
материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов:
 суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це
означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє
пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
 один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством
iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства
члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
 обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
 один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а
iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта
господарювання;
 суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв

або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є
пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує.
 Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то
працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
 суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної
в пунктi а);
 особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт
господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта
господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається
змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Вiдповiдно до вимог п.17 МСБО24 Товариство розкриває iнформацiю про компенсацiї
провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для
кожної iз наведених далi категорiй:
a) короткостроковi виплати працiвникам;
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам;
г) виплати при звiльненнi;
г) платiж на основi акцiй.
Вiдповiдно п.9 МСБО 24 провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або
опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та
контроль дiяльностi суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи
iнший) цього суб'єкта господарювання.
Загальна сума виплат провiдному управлiнському персоналу АТ "ПТI "Київоргбуд" у 2020 роцi
склала 4 296 тис. грн., а посадовим особам - 3 639 тис.грн. Ця сума складається з
короткострокових виплат працiвникам (заробiтної плати).
До перелiку пов'язаних сторiн, якi прямо контролюють та мають долю в суб'єктi
господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать:
Власник цiнних паперiв
Вид, форма випуску та форма iснування Номiнальна вартiсть (грн.)
Кiлькiсть
(шт.) Вiд загальної кiлькостi (%)
Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий" Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент",
33499232УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна
0.25 200000
12.8797
Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент",
33499232УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна
0.25 758679
48.8578
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд",
23527052УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна
0.25 565580
36.4226
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим
елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi
показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне
функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i
юридичних ризикiв.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i

вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись
унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний
монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння
ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву COVID-19,
здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 року
Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження
COVID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а
13 березня 2020 року - про початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в
Європi та iнших регiонах. Заходи, що вживаються по всьому свiту з метою боротьби з
поширенням COVID-19, призводять до необхiдностi обмеження дiлової активностi, що впливає
на попит на енергоресурси, нерухомiсть та iншу продукцiю Українського виробництва, а також
до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiї. На
тлi цих подiй вiдбулося iстотне падiння фондових ринкiв, скоротилися цiни на сировиннi товари,
зокрема, iстотно знизилася цiна нафти, вiдбулося ослаблення української гривнi до долара США
i Євро, i пiдвищилися ставки кредитування для багатьох компанiй, що розвиваються.
Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фiнансової звiтностi ситуацiя все ще
знаходиться в процесi розвитку, i Товариство дотримується принципу безперервностi,
представляється, що негативний вплив на свiтову економiку i невизначенiсть щодо подальшого
економiчного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому
становищi i фiнансових результатах Товариства. Керiвництво Товариства уважно стежить за
ситуацiєю i реалiзує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на Товариство.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими
iнструментам або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Товариству
властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за торговою дебiторською
заборгованiстю) та вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i фiнансових
установах та iншi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть
призвести до суттєвої концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному iз
коштiв у банку, а також торгової та iншої дебiторської заборгованостi.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна
iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Грошовi кошти
розмiщуються в фiнансових установах, якi на перiод розмiщення вважаються достатньо
надiйними. Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за
схильнiстю до кредитного ризику.
До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
 встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах;
 диверсифiкацiю структури активiв;
 аналiз платоспроможностi контрагентiв;
 здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої

дебiторської заборгованостi.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями у
фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
У 2019 та 2020 роцi валютнi ризики Товариства не виникають у зв'язку з вiдсутнiстю володiнням
фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство не iнвестує кошти в
банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та може iнвестувати в цiннi папери, номiнованi в доларах
США/ євро. Товариство визначило, що в 2020 р. обгрунтовано можливим є коливання
валютного курсу на +15,6 вiдсотка. (У попередньому роцi +39,3 вiдсотка).
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
7.3.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.
7.4. Управлiння капiталом
Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i
реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з
рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi
Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а
також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм
управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а
також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й
аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом.
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.
При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих
позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу.
Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:
 зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;
 дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi
Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.
Склад власного капiталу на дату фiнансової звiтностi 101 817 тис грн:
 Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал) 388 тис грн.
 Капiтал у дооцiнках 89 308 тис грн.
 Резервний капiтал (оплачений капiтал) 121 тис грн.
 Нерозподiлений прибуток
- 12 000 тис грн.
Склад та змiни власного капiталу станом на 31.12.2020 року тис грн:
Стаття
Код
рядка Зареєстрований капiтал
Капiтал у дооцiнках
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
капiтал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
Залишок на початок року 4000 388
89 308 Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 388
101 324
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
4100
493
Iншi змiни в капiталi 4111
Вiдрахування до резервного капiталу
4210
Разом змiни в капiталi
На кiнець року
4300

4295
388

Додатковий капiтал Резервний капiтал
Неоплачений капiтал
Вилучений
9
121

10
11 507

89 308 -

101 324
121

11 507
493

493
89 308 -

121

12 000

-

-

493
101 817

7.5. Подiї пiсля Балансу
В Товариствi вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi не вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi,
проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства.
Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подiї, якi вiдбувались з кiнця
звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску - не було.
Генеральний директор

___________________

Мельник С.I.

Головний бухгалтер

__________________

Драч А.О.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI
ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
21326993
Україна, 04070, мiсто Київ, вул.
Братська, будинок 5, квартира 11
0238
номер: 0244, дата: 29.06.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням

номер: 02/03-10, дата: 09.04.2021
дата початку: 09.04.2021, дата
закінчення: 22.04.2021
22.04.2021
250 000,00

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"

Свiдоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв № 0238 вiд 26.01.2001р. №98

Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Акцiонерам та керiвним посадовим особам
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД",
НКЦПФР

м. Київ
22 квiтня 2021 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД",
код ЄДРПОУ 04012951,
що зареєстроване за адресою:
Україна, 01010, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок
4/6,
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД"
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Адресат
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ
"КИЇВОРГБУД", фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для

подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя).
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка аудитора
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД", код за ЄДРПОУ 04012951,
адреса Товариства: Україна, 01010, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6, що складається з:
 Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
 Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
 Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
 Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
 Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових
полiтик за 2020 рiк.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 року,
його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та вiдповiдає
вимогам чинного законодавства України.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраної Товариством концептуальною
основою - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Станом на 31 грудня 2020 року, у Звiтi про фiнансовий стан ТОВАРИСТВА у рядку 1125
вiдображається дебiторська заборгованiсть за товари роботи послуги у загальнiй сумi 2701
тис грн.
Вiдповiдно даних бухгалтерського облiку, банкiвських виписок та внутрiшнiх первинних
документiв дебiторська заборгованiсть -пiдтверджена. Проте, аудитор звертає увагу на те, що
станом на дату проведення аудиту, аудитори не отримали зовнiшнього пiдтвердження у
виглядi Актiв звiрки, вiд контрагентiв, якi на запити аудитора не надали вiдповiдь у
загальному обсязi 32 % до суми рядка 1125 Звiту про фiнансовий стан.
Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба у будь-яких коригуваннях операцiй, що могли
вплинути на фiнансовi показники звiтного року.
Крiм того, аудитор зазначає, що наявна iнша дебiторської заборгованостi у сумi 386 тис грн,
станом на 31 грудня 2020 року.
Товариством нараховувався резерв сумнiвних боргiв, створення якого передбачено МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти". Сумнiвною була визнана заборгованiсть у сумi 44670,84 грн.
(договори оренди нерухомого майна), на яку був створений резерв сумнiвних боргiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю.
Керiвництво Товариства перебуває в процесi врегулювання цiєї заборгованостi та вважає, що
Товариство дiйсно отримає у майбутньому вiд дебiторської заборгованостi економiчну вигоду
в розмiрi балансової вартостi такої заборгованостi.

У зв'язку з чим, з усього описаного вище, аудитор не може отримати прийнятнi аудиторськi
докази в достатньому обсязi для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що
можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути
суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Управлiнський персонал Товариства у фiнансовiй звiтностi навiв виключнi судження та не
провiв оцiнку макроекономiчного впливу, що спричинений пандемiєю COVID-19, яка
вплинула на економiку не тiльки поодиноких пiдприємств, а в цiлому на економiку України та
Свiту.
Наприкiнцi 2019 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення вiрусу COVID-19
(коронавiрус). У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в усьому свiтi, викликаючи
перебої в бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У березнi 2020 року, Всесвiтня органiзацiя
охорони здоров'я визнала ситуацiю з коронавiрусом пандемiєю.
Поширення вiрусу мало несприятливий вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи
падiння на ринках капiталу та рiзке зниження цiн на товари та послуги. Внаслiдок цього,
українськi сувереннi кредитнi свопи за дефолтами збiльшились у березнi 2020 року бiльш нiж
удвiчi порiвняно з 31 грудня 2019 року, та бiльш нiж утричi вiд його п'ятирiчного iсторичного
мiнiмуму досягнутого у лютому 2020 року.
У березнi 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання
поширенню вiрусу в країнi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт
(включаючи мiжмiськi), повiтряний рух мiж певними країнами, роботу громадських установ
та громадськi заходи. Уряд також закликав бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для
своїх працiвникiв. Крiм того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв новi закони,
спрямованi на пом'якшення наслiдкiв коронавiрусу. Положення скасовують деякi податковi
вимоги, задля пом'якшення фiнансових втрат для пiдприємств, робiтникiв та пенсiонерiв,
постраждалих внаслiдок економiчного сповiльнення. Серед iнших змiн, Закон пропонує
звiльнення вiд штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства в перiод з 01
березня по 31 травня. Закон також накладає мораторiй на податковi перевiрки для пiдприємств
за вказаний перiод. Кабiнет Мiнiстрiв України 25 березня 2020 року ввiв режим надзвичайної
ситуацiї у всiх областях i продовжив карантиннi заходи.
Обмежувальнi заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на
загальну економiку України i державний бюджет. Вiн може надати непрямий негативний
вплив на Товариство через зниження попиту на товари Товариства, затримки в погашеннi
боргiв через можливий негативний вплив пандемiї на клiєнтiв, девальвацiї валюти та iн.
Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфi "Основа для думки iз застереженням"
є пiдставою для формування думки аудитора iз застереженням.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi
нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє
остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть
негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв
України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого
поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв
господарювання.
Управлiнський персонал АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ

IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" не iдентифiкувало суттєвi невизначеностi, яка могла б поставити
пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому
використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для
облiку пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi, не враховуючи зростаючу невизначенiсть
пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та
нацiональної економiки.
Зазначена iнформацiя Товариством не розкрита належним чином у фiнансовiй звiтностi
складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рiк у супереч до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та МСА 570 "Безперервнiсть
дiяльностi" (переглянутий), за яким визначається необхiднiсть розкриття iнформацiї про
значущiсть потенцiйного впливу таких умов та ймовiрнiсть та час їх виникнення.
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з
достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi
могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як
тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Iнша iнформацiя
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю
та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша
iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв,
якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД", в особi вiдповiдальних посадових осiб,
несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з
аудиту":
 за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2020 рiк, вiдповiдно до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року
№ 996-XIV з наступними змiнами та доповненнями;
 за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки;
 за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю;
 за оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, а також доречностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та

вiдповiдностi розкриття питань, що стосуються безперервностi дiяльностi.
Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
 початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
 правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та
господарських фактiв;
 доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
 методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
 управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2020 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi наступнi документи:
 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
 Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
 Примiтки до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових
полiтик за 2020 рiк.
 Звiт про управлiння;
 Статутнi, реєстрацiйнi документи;
 Протоколи, накази;
 Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом
звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того,
щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати
компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого
надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА
720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену

аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують
нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої
впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського
облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом АТ "ПТI
"КИЇВОРГБУД", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
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.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та
доповненнями, Законiв України "Про цiннi папери та Фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006
року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змiнами та
доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання
впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 (надалi - МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв,
що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом АТ "ПТI
"КИЇВОРГБУД", також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не
розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну
основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск (складання)
звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну
дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Iнформацiя про Товариство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
(далi - Товариство), зареєстроване
вiдповiдно
до
Законiв
України
"Про
акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змiнами та доповненнями,
"Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змiнами
та доповненнями, та iнших законодавчих актiв.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та
штампи зi своїм найменуванням.
У своїй
дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми
нормативними документами, рiшеннями.
Станом на 31.12.2020 року вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Товариства
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ

IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"
Скорочена назва Товариства
АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД"
Органiзацiйно-правова форма Товариства
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власностi
Приватна
Код за ЄДРПОУ
04012951
Мiсцезнаходження: Україна, 01010, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6
Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 16.05.1995 р.
Дата запису: 08.09.2004 р.
Номер запису в ЄДР 10701200000001478
Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури (основний);
Код КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм i надання iнших полiграфiчних послуг;
Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг;
Код КВЕД 85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого
майна;
Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
технiчного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук;
Код КВЕД 74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.
Лiцензiї/Дозволи
Види дiяльностi що пiдлягають лiцензуванню вiдсутнi
Учасники/Засновник Товариства ПIВОВАРОВ ЛЕОНIД, Швейцарiя., Швейцарiя, КАНТОН
ЦЮРИХ, МIСТО ЦЮРИХ, ЕГГ, ФОРХШТРАССЕ, 94, СН - 8132.
Тип бенефiцiарного володiння:
Не прямий вирiшальний вплив
Вiдсоток частки статутного капiталу в юридичнiй особi або вiдсоток права голосу в
юридичнiй особi:
61.73
Вiдомостi про юридичних осiб, через яких здiйснюється опосередкований вплив на юридичну
особу:
ЕНЕРДЖI СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД
Керiвник, кiлькiсть працiвникiв Керiвник - Мельник Свiтлана Iванiвна
Головний бухгалтер - Драч Алiна Олексiївна
Середня кiлькiсть працiвникiв - 55 осiб
Дата останнiх змiн до Статуту
Затверджено рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "ПТI "Київоргбуд" (Протокол № 26 вiд 08.04.2020 року). 23.11.2020 року здiйснено
державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту та внесенi змiни до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi, а саме:
 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
 Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
 Примiтки до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових
полiтик за 2020 рiк.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу
вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну
оцiнку управлiнського персоналу Товариства.
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог
НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату його формування та iнших стандартiв,
що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України " Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними
змiнами та доповненнями, "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними
змiнами та доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi
нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi
Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i
проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих
перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та
оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання
фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонауковi
методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi
методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв
аудиту). Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних
стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках
обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру
суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть
суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь
достовiрностi фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об'єкта
перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо
обгрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка
вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду
перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за
якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi
принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об'єктi перевiрки: оцiнка
оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом
тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а
також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо
органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), та Облiкової полiтики АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" (Наказ
№ 14 вiд 25.05.2020 року).
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на пiдставi даних з вимогами Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, складена станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в
цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень,
що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на
суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi
наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених
господарських операцiй.
Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2020 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно
та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2020 року згiдно з
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та нормативними вимогами щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Аудиторською перевiркою було
охоплено повний пакет рiчної фiнансової звiтностi, складеної станом на 31.12.2020 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2020 року та своєчасно та
представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерної технiки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних
державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя
бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства
та прийнятої Товариством облiкової полiтики на 2020 рiк. Аудиторською перевiркою
пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2020 року вiвся в цiлому у
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та
органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з наступними
змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку.
Порушень облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв
На думку аудиторiв, облiк необоротних активiв Товариства, вiдповiдає обранiй
концептуальнiй основi, а саме: Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, а також
Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291.
Порушень в облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною
аудиторською перевiркою встановлено, що необоротнi активи АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД"
станом на 31.12.2020 року становлять - 95 941 тис грн.
Балансова вартiсть необоротних активiв АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та
2019 рокiв:

Необоротнi активи На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Нематерiальнi активи(тис грн)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї(тис грн)
Основнi засоби(тис грн)
95 360 94 936 -424
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї(тис грн)
2 505 1 005 -1
500
Iншi необоротнi активи(тис грн) Разом 97 865 95 941 -1 924
Розкриття iнформацiї щодо облiку запасiв
Аудит даних запасiв Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк запасiв, ведеться
згiдно обранiй концептуальнiй основi, а саме: Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з "Положенням про
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та
доповненнями.
Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства
становлять - 103 тис грн. Зауважень до облiку не виявлено.
Запаси АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi
наступним чином:
Запаси На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Виробничi запаси(тис грн) 194
100
-94
Незавершене виробництво(тис грн)
89
3
-86
Готова продукцiя(тис грн) Товари(тис грн)
Разом 283
103
-180
Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi
Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк
дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно обранiй концептуальнiй основi, а саме:
Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з "Положенням про
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та
доповненнями.
Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебiторська заборгованiсть
за продукцiю, товари, роботи, послуги становить - 2 701 тис грн, дебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами - 39 тис грн, дебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом - 140 тис грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 386 тис грн.
Дебiторська заборгованiсть АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв
представлена наступним чином:
Дебiторська заборгованiсть На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги(тис грн) 562
2 701 +2
139
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами(тис грн) 15
39
+24
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом(тис грн)
124
140
+16
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть(тис грн)
540
386
-154
Разом 1 241 3 266 +2 025
Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає обранiй концептуальнiй основi,
а саме: Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також чинному законодавству

України.
Порушень в облiку грошових коштiв не виявлено.
За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог.
Станом на 31.12.2020 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв - 4
766 тис грн.
Грошi та їх еквiваленти АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв
представленi наступним чином:
Грошi та їх еквiваленти
На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Грошi та їх еквiваленти(тис грн) в т.ч.: 5 389 4 766 -623
Готiвка
Рахунки в банках
5 389 4 766 -623
Розкриття iнформацiї щодо поточних фiнансових iнвестицiй
Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки даних iнвестицiйної дiяльностi
Пiдприємства, аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточнi фiнансовi
iнвестицiї Товариства - вiдсутнi. Зауважень до облiку не виявлено.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв
становлять:
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї(тис грн) Iншi оборотнi активи
Незалежною аудиторською перевiркою було пiдтверджено, що iншi оборотнi активи
Товариства станом на 31.12.2020 року становлять - 172 тис грн. Облiк оборотних активiв
ведеться вiрно, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та до "Iнструкцiї
про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291. Iншi оборотнi
активи станом на 31.12.2019 року становлять - 162. Зауважень до облiку оборотних активiв не
виявлено.
Iншi оборотнi активи АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв
становлять:
Iншi оборотнi активи
На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Iншi оборотнi активи(тис грн)
162
172
+10
Розкриття iнформацiї про вiдображення поточних зобов'язань i забезпечень у фiнансовiй
звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв
бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву
балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в III роздiлi "Поточнi
зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними
iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного законодавства України.
Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiрно вiдображенi у статтi балансу - поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 671 тис грн, поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 11 тис грн, поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами станом на 31.12.2020 року - 495 тис грн, поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 5 тис грн , поточнi забезпечення
станом на 31.12.2020 року - 1 160 тис грн.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2020 року -102 тис грн.
Поточнi зобов'язання та забезпечення АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" станом на 31 грудня 2020 та
2019 рокiв представленi наступним чином:
Поточнi зобов'язання та забезпечення
На 31.12. 2019 р.
На 31.12.2020 р.
Змiни(+,-)
Короткостроковi кредити банкiв(тис грн) Поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги(тис грн) 729
-729
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом(тис грн) 613
671 +58
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування(тис грн)
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi(тис грн)
8
11
+3
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами(тис грн)
733
495
-238
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками(тис грн)
5
5
Поточнi забезпечення(тис грн)
1 434 1 160 -274
Iншi поточнi зобов'язання(тис грн) 114
102
-12
Разом 3 636 2 444 -1 192
Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв
(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв
Простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено.
Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу;
правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення
аналiтичного облiку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капiтал".
За отриманою редакцiєю Статуту АТ "ПТI " "КИЇВОРГБУД", станом на 08.04.2020 року
статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 388 207,25 гривень (Триста вiсiмдесят
вiсiм тисяч двiстi сiм гривень двадцять п'ять копiйок).
Статутний капiтал подiлений на 1 552 829 (Один мiльйон п'ятсот п'ятдесят двi тисячi вiсiмсот
двадцять дев'ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (Двадцять п'ять
копiйок) кожна.
Вiдповiдно чинної редакцiї Статуту, статутний капiтал розподiляється мiж Учасниками
наступним чином:
№
Акцiонер
Кiлькiсть акцiй(шт.) Загальна номiнальна вартiсть(грн) Частка у
статутному капiталi(%)
1
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд",
23527052
565 580
141 395
36,4226
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий
недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий"),
33499232
758 679
189 669,8
48,8578
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий
недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий"),
33499232
200 000
50 000 12,8797

IНШI АКЦIОНЕРИ ФIЗИЧНI ТА ЮРИДИЧНI ОСОБИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ 28 570 7
142,5 1,8399
ВСЬОГО
1 552 829
388 207,55
100,00
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
 Зареєстрований статутний капiтал - 388 тис грн.;
 Сплачений статутний капiтал - 388 тис грн.;
 Неоплачений капiтал - вiдсутнiй;
 Капiтал у дооцiнках - 89 308 тис грн;
 Резервний капiтал - 121 тис грн.
Станом на 31.12.2020 статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 388 тис
грн.
Станом на 01.01.2020 нерозподiлений прибуток Товариства становив 11 507 тис грн, станом на
31.12.2020 нерозподiлений прибуток АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" становить - 12 000 тис грн.
Кошти, внесенi для формування статутного капiталу Товариства, яке вiдповiдно до Статуту
провадить професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, з дати створення Товариства,
використовуються вiдповiдно до основних видiв дiяльностi Товариства.
Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу
Код рядка
На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року,
тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 388
388
Внески до незареєстрованого статутного капiталу
1401 Капiтал у дооцiнках 1405 89 308 89 308
Додатковий капiтал 1410 Емiсiйний дохiд
1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 121
121
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 11 507 12 000
Неоплачений капiтал
1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього
1495 101 324
101 817
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу;
правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення
аналiтичного облiку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капiтал".
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у
фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв
Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на
31.12.2020 року складають:
Необоротнi активи
95 941 тис грн.
Оборотнi активи
8 320 тис грн.
РАЗОМ активи
104 261 тис грн.
Довгостроковi зобов'язання
- тис грн
Поточнi зобов'язання
2 444 тис грн.
РАЗОМ зобов'язання
2 444 тис грн.
Чистi активи:
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання = 101 817 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року вартiсть чистих активiв складає - 101 817 тис грн.

Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть
станом на 31.12.2020 року, у складi: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) Форма № 1, Звiту про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма № 2, Звiту про рух грошових коштiв (за
прямим методом) (Форма № 3), Звiту про власний капiтал (Форма № 4), Примiток до
фiнансової звiтностi за 2020 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року
проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення
ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2020 р.
На 31.12.2020 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,25:0,5
1,48 1,95
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
>1
1,95 3,40
3. Коефiцiєнт структури капiталу <1
27,87 41,66
4. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Якнайбiльше 0,047 0,47
Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСА 550 "Пов'язанi особи" аудитори звертались до управлiнського
персоналу iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб,
характеру операцiй з ними, а також провели достатнi аудиторськi процедури, незалежно вiд
наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких операцiй.
До перелiку пов'язаних сторiн, що володiють пакетом бiльше 10% акцiй вiдносять:
№
Акцiонер
Кiлькiсть акцiй(шт.) Загальна номiнальна вартiсть(грн) Частка у
статутному капiталi(%)
1
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд",
23527052
565 580
141 395
36,4226
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий
недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий"),
33499232
758 679
189 669,8
48,8578
3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий
недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий"),
33499232
200 000
50 000 12,8797
Протягом 2020 року в АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" посадовими особами були:
 Мельник Свiтлана Iванiвна (РНОКПП 2378720501) - посада Голови правлiння з 04 лютого
2020 року (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "ПТI "Київоргбуд" вiд 31 сiчня 2020
р. №31/01-20, наказ про вступ на посаду № 8-к вiд 04.02.2020р.), переведена на посаду
Генерального директора АТ "ПТI "Київоргбуд" з 24.11.2020р. зг. Протоколу засiдання
Наглядової Ради вiд 24.11.2020 № 24/11-2 та Наказу №1-к вiд 24.11.2020р - по
теперiшнiй час;
 Драч Алiна Олексiївна (РНОКПП 3252915067) працює на посадi головного бухгалтера з 18
серпня 2017 року (наказ про призначення на посаду № 35-к вiд 18.08.2017р.) по
теперiшнiй час.
АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД " операцiй з пов'язаними сторонами протягом 2020 року не
здiйснювали.
Подiї пiсля дати балансу
Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли

вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Товариства.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю
про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї,
що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або
може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi
органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської
звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї").
Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу,
наявнiсть яких потребує необхiднiсть проведення коригування фiнансової звiтностi.
Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi
оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не
iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть.
Аудитори дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi дiяльностi вiдсутня.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про
склад i структуру фiнансових iнвестицiй
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших
фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в розрiзi iнших фiнансових iнвестицiй станом на
31.12.2020 становлять - 1 005 тис грн.
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших
фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг непередбачених
активiв/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою не
виявлено.
Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та
нормативно-правових актiв
Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть". Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення
фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю
виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. Суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю не
встановлено.
IНФОРМАЦIЯ ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю.
Аудитор ознайомився з iнформацiєю, що наведена у Звiтi про управлiння складеного
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.1999 р. Аудитор зазначає, що iнформацiя наведена у цьому Звiтi про управлiння
представлена користувачам з метою достовiрного уявлення про результати дiяльностi
пiдприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основнi ризики й невизначеностi
дiяльностi та дiї керiвництва вiдповiдно до заявлених стратегiчних планiв розвитку компанiї.
Розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iншою iнформацiєю наведеною у Звiтi
про управлiння i фiнансовою звiтнiстю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту дослiджується на предмет викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б включити до звiту.
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНIСТЬ
Ми є незалежними по вiдношенню до АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" згiдно Кодексу Етики
Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс
РМСЕБ") та етичним вимогам, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi,
а також виконували iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Аудиторська фiрма стверджує, що ключовий партнер i аудиторська група яка приймала учать
в перевiрцi Компанiї:
1) не мала прямих родинних стосункiв з членами органiв управлiння суб'єкта господарювання,
що перевiряється;
2) не мала особистих майнових iнтересiв у суб'єкта господарювання, що перевiряється;
3) аудитор не є членом органiв управлiння, засновником або власником суб'єкта
господарювання, що перевiряється;
4) аудитор не є працiвником суб'єкта господарювання, що перевiряється;
5) аудитор не є працiвником, спiввласником дочiрнього пiдприємства, фiлiї чи представництва
суб'єкта господарювання, що перевiряється;
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхiдний для якiсного виконання
таких послуг час, належних навичок, знань, професiйної квалiфiкацiї та ступiнь
вiдповiдальностi аудитора;
7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежностi.
Протягом 2020 року, аудиторська фiрма не надавала послуг, на якi встановленi обмеження
статтею 4 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд
21.12.2017 р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанiї,
якi зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р №2258.
АУДИТОРСЬКI ОЦIНКИ
Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевiрцi аудитором було
визначено оцiнку ризикiв: - властивий ризик на високому рiвнi; - ризик, пов'язаний iз
невiдповiднiстю внутрiшнього контролю (або ризик контролю) на високому рiвнi; - ризик не
виявлення помилок та викривлень на середньому рiвнi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським

персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ
Визначення обсягу аудиторської перевiрки є предметом професiйного судження аудитора про
характер i масштаб робiт, проведення яких необхiдно для досягнення цiлей аудиту i
диктується обставинами перевiрки. При визначеннi обсягу аудиту аудиторська фiрма
виходила згiдно з вимог нормативних документiв, що регламентують аудиторську дiяльнiсть,
положень договору аудиторської фiрми з Компанiєю i конкретних особливостей перевiрки з
урахуванням отриманих знань про дiяльнiсть економiчного суб'єкта. При аудиторської
перевiрцi основними стадiями перевiрки були:
- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказiв;
- використання роботи iнших осiб i контакти з керiвництвом економiчного суб'єкта з третiми
сторонами;
- документування аудиту;
- узагальнення результатiв, формування i вираження думки щодо бухгалтерської звiтностi
економiчного суб'єкта.
Аудиторська перевiрка була спланована на основi досягнутого аудиторською фiрмою
розумiння дiяльностi економiчного суб'єкта. В ходi аудиту було отримано достатню кiлькiсть
якiсних аудиторських доказiв, якi послужили основою для формування аудиторської думки
про достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi Компанiї. При проведеннi аудиту дотримувалося
рацiональне спiввiдношення мiж витратами на збiр аудиторських доказiв i кориснiстю
отриманої iнформацiї. Однак незважаючи на вищевказанi процедури, при перевiрцi iснують
властивi обмеження аудиту, та створюють невiд'ємний ризик того, що деякi суттєвi
викривлення фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть при належному плануваннi i
здiйснення аудиту вiдповiдно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всiх суттєвих викривлень
через такi фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому
контролю, а також через те, що бiльшiсть доказiв, доступних аудитору, є радше
переконливими, нiж остаточними. Унаслiдок цього аудитор може отримати лише
обгрунтовану впевненiсть, що суттєвi викривлення у фiнансових звiтах будуть виявленi.
ПРО УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО
ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД
Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть", аудитор вважає, що "Звiт про управлiння" є узгодженим з
фiнансовою звiтнiстю АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД" за звiтний перiод. Звiт про управлiння, що
надається АТ "ПТI "КИЇВОРГБУД", складено на виконання Закону України вiд 05.10.2017 №
2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 7
грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про
управлiння" та не мiстить суттєвих викривлень.
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та не фiнансову iнформацiю про дiяльнiсть
пiдприємства, його стан i перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi
його дiяльностi.
IНША IНФОРМАЦIЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ I АНАЛIЗ КЕРIВНИЦТВОМ
ФIНАНСОВОГО СТАНУ I РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI

Iнша iнформацiя включає iнформацiю, яка мiститься в обговореннi i аналiзi керiвництвом
фiнансового стану i результатiв дiяльностi, однак, не включена в фiнансову звiтнiсть i наш
аудиторський звiт про неї. Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво Товариства.
Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не надаємо
висновку, який виражає впевненiсть в будь-який формi в вiдношеннi до цiєї iнформацiї. В
зв'язку з проведенням аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленi з
iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питань, якi можуть бути не узгодженi з фiнансовою
звiтнiстю, або нашими знаннями цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми дiйдемо до висновку, що iснує суттєве викривлення iншої
iнформацiї, ми повiдомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi було б включити до
звiту. У вiдповiдностi з ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" аудитор
висловлює свою думку щодо iнформацiї про систему внутрiшнього контролю i корпоративне
управлiння. Нами виконанi певнi процедури щодо розкриття цiєї iнформацiї. Ми оцiнили
наявнi у Товариства засоби внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента шляхом
тестування. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та
Положеннями про вiдповiднi органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не
вiдбувалося змiн у складi власникiв iстотної участi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцiй емiтента.
Протягом звiтного року у Товариства функцiонували наступнi органи управлiння:
До 23.11.2020 року органами Товариства були:
 Загальнi збори - Вищий орган Товариства,
 Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння,
 Правлiння - колегiальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, Ревiзiйна комiсiя - орган
Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює перевiрку господарської дiяльностi
Товариства.
З 23.11.2020 органами Товариства є:
 Загальнi збори - Вищий орган Товариства,
 Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу,
 Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який в межах
компетенцiї здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, Ревiзiйна комiсiя орган Товариства, який в межах компетенцiї здiйснює перевiрку господарської дiяльностi
Товариства.
Органи управлiння протягом перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї, що
визначається Статутом. Управлiння поточною дiяльнiстю виконується одноосiбно
генеральним директором, який виконує свої обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi
товариства", Статуту, внутрiшнiх Положень Товариства. Наглядова рада обирається
загальними зборами i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, визначених Статутом,
Положенням про Наглядову раду, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає
вимогам Статуту.
Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на зовнiшнi i
внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариствi механiзм її
реалiзацiї. До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового

законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнiшнє середовище складається з факторiв, якими
Товариство може управляти i навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй дiяльностi. До
складових, на якi Товариство може впливати, належить ринковий попит i конкуренцiя.
Найбiльш суттєвим зовнiшнiм фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це
ризик безперервностi дiяльностi, можливостi втрати активiв, якi розмiщенi на
непiдконтрольнiй Українi територiї. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i дiєвої
системи корпоративного управлiння, яка базується на вищезазначених принципах та
регламентується внутрiшнiми документами, має вплив на ефективнiсть його роботи, сприяє
прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiри з боку акцiонерiв i формує довгостроковi
спiввiдношення з партнерами i суспiльства в цiлому.
III.IНШI ЕЛЕМЕНТИ

Ключовий партнер з аудиту
Чирва Дмитро Васильович
(сертифiкат №001199
вiд 28.04.1994 р)

м.п. _____________

22 квiтня 2021 р.
Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:
Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI
ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Скорочена назва пiдприємства
ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ
21326993
Юридична адреса Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Адреса фактичного мiсцезнаходження
Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5,
квартира 11
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№ 0238 вiд
26.01.2001 року № 98
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №347/8 вiд
29.06.2017 видане Аудиторською Палатою України
Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв
фондового ринку
включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний
iнтерес"
Мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту № 02/03-10 вiд 09 квiтня 2021 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
з 09 квiтня 2021 року по 22 квiтня 2021
року
Дата складання аудиторського висновку 22 квiтня 2021 рiк

XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки це вiдомо особам, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну
iнформацiю Товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi i стан Товариства, разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

1
31.01.2020
23.03.2020
08.04.2020
08.04.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
03.02.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020

28.04.2020

30.04.2020

14.05.2020
14.05.2020
20.11.2020
23.11.2020
24.11.2020

14.05.2020
14.05.2020
20.11.2020
24.11.2020
25.11.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів
наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого
органу
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

