Титульний аркуш
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 290421-1
(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)

Олiйник Володимир Михайлович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 16307284
4. Місцезнаходження: 03191, м.Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. №71
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442060101, 0442060101
6. Адреса електронної пошти: book@liko-holding.com.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): ,
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): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
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://liko-holding.com.ua/zvity/

29.04.2021

(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
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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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
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
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:
Iнформацiя щодо Рiшення, яким затверджено рiчну iнформацiю емiтента не надається, тому
що емiтент не є Акцiонерним Товариством.
Iнформацiя про одержанi лiцензiї не надається, тому що Товариство не здiйснює дiяльнiсть,
яка потребую лiцензування.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що така посада не
передбачена у Товариствi.
Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України
Товариство та цiннi папери, випущенi ним, не потребують визначення рейтингової оцiнки.
Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Судовi справи, що вiдповiдають вимогам про розкриття iнформацiї емiтентом, вiдсутнi.
Факти накладання штрафних санкцiй органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутнi.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, тому що
Товариство не є емiтентом акцiй.
У звiтному перiодi не вiдбувалась змiна посадових осiб, тому iнформацiя про винагороди та
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутня.
Iнформацiя в звiтi про корпоративне управлiння у складi Звiту керiвництва (звiту про

управлiння), а саме про кодекс корпоративного управлiння, iнформацiя про проведенi загальнi
збори акцiонерiв, iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган емiтента,
про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, про власникiв значного пакета
акцiй емiтента, про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв вiдсутня, тому
що емiтент не є Акцiонерним Товариством.
Думка аудитора (аудиторської фiрми) щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5 - 9 звiту про
корпоративне управлiння, а також щодо перевiрки iнформацiї, зазначеної в пiдпунктах 1 - 4
вiдсутня, у зв'зку з тим, що емiтент не є Акцiонерним Товариством i вiдповiднi пiдпункти не
мають iнформацiї щодо якої можно висловити думку.
Iнформацiя, що передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринку фiнансових послуг" вiдсутня, тому що емiтент не є фiнансовою
установою.
Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента вiдсутня, так як
Товариство не є емiтентом акцiй.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв та iнформацiя про структуру капiталу вiдсутня, так як
Товариство не є Акцiонерним Товариством.
Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, так як Товариство не є емiтентом акцiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як емiтент не здiйснював
випуск iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, так як
Товариство не є емiтентом акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв цiнних паперiв емiтента вiдсутня.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй, про загальну кiлькiсть
голосуючих акцiй та про виплату дивiдендiв за цiнними паперами вiдсутня, так як Товариство
не є емiтентом акцiй.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутня, у зв'язку з
вiдсутнiстю таких обмежень.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, так як
Товариство не є емiтентом акцiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, про вчинення значних правочинiв та про вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у звiтньому роцi такi рiшення не приймались
та значнi правочини не вчинялись.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - вiдсутня.
Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) вiдсутнi.
Iнформацiя про Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю таких договорiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
3. Дата проведення державної реєстрації
26.01.1995
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
190000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346
2) IBAN
UA313003460000026008024591401
3) поточний рахунок
UA313003460000026008024591401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
-, МФО 5) IBAN
6) поточний рахунок
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "МАГАЗИН №478"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
19263475
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 116
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 80%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ

"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв
1) Найменування
ТОВ "ОБ'ЄДНАНА АВТОЗАПРАВНА КОМПАНIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33294948
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Костичева, 2
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ЛIКО-БЬЮТI"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32822632
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 90-92
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ОМРI"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31512722
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 75%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ФIРМА КРОКИ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
19035640
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 90-92
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що

складає 49%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ЛIКО-ВЕТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31811504
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ЛIКО-ГРАНIТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35824648
4) Місцезнаходження
Житомирська обл., Коростенський район, с. Березiвка, вул. Радянська, б. 55
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 100%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ДНЗ РIРД "ЛIКО-СВIТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37249087
4) Місцезнаходження
03191, м. Київ, вул. Ак. Вiльямса, 11, корп.2
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 70%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "КРАСIЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32304258
4) Місцезнаходження
03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 90-92
5) Опис

ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 75%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ЛIКА-НЕРУХОМIСТЬ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33630518
4) Місцезнаходження
03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА , будинок 19/14, офiс 707
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ЛIКО-ПАРКIНГСЕРВIС"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
41745653
4) Місцезнаходження
03189, м.Київ, вул. Ломоносова, 58-А
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) Найменування
ТОВ "ЛIКОНЕТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
42928559
4) Місцезнаходження
03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 6
5) Опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що
складає 99,9%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувались.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.

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 30 осiб. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi
працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 3.
Фонд оплати працi - 10 927.0 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
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
Емiтент входить до Конфедерацiї будiвельникiв України До складу Конфедерацiї входять понад
700 органiзацiй будiвельного комплексу, серед яких загально будiвельнi, проектнi,
девелоперськi, виробники будiвельних матерiалiв, фiнансовi установи та iн. Пiдприємствами
Конфедерацiї виконано бiльше 60% об'єму будiвельно-монтажних робiт i надано бiльше
половини девелоперських послуг та побудовано бiльше 70% житла в Українi (пiдрядним
способом).
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не 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
Пропозицiї, щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб - вiдсутнi
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Виписка iз Наказу про облiкову полiтику.
Основнi засоби класифiкувати за 16 групами i нараховувати амортизацiю прямолiнiйним
методом згiдно п. 145.1.5 ст. 145 Податкового Кодексу України. Первiсну оцiнку об'єкта
основних засобiв здiйснювати за собiварiстю згiдно Положеннями (стандартами)
Бухгалтерського Облiку.
Методи нарахування амортизацiї:
Група 3 - будiвлi (мiнiмально допустимi строки корисного використання - 20 рокiв, метод
нарахування амортизацiї - прямолiнiйний), споруди (мiнiмально допустимi строки корисного
використання - 15 рокiв, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний), передавальнi
пристрої (мiнiмально допустимi строки корисного використання - 10 рокiв, метод нарахування
амортизацiї - прямолiнiйний).
Група ; - машини та обладнання (мiнiмально допустимi строки корисного використання - 5
рокiв, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний), з них електронно-обчислювальнi
машини (мiнiмально допустимi строки корисного використання - 2 роки, метод нарахування
амортизацiї - прямолiнiйний).
Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - мiнiмально допустимi строки корисного

використання - 4 роки, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Доходи i витарти включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв
нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтiв тих
перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Оцiнку запасiв при вiдпсуку у виробництво чи iншому вибуттi здiйснювати за методом ФIФО.
Оцiнку вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснювати за собiварiстю.
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
На сьогоднiшнiй день на київському ринку нерухомостi будiвельнi компанiї пропонують
широкий спектр житлових будинкiв як типових, так i iндивiдуальних проектiв у всiх цiнових
сегментах ринку. Одним iз прiоритетних завдань компанiї є будiвництво в м. Києвi житла
орiєнтованого на споживача середнього рiвня достатку. На вiдведених земельних дiлянках
площею близько 63 га, що розташованi в екологiчно чистiй зонi поблизу Голосiївського парку та
Експоцентру України за 15 хвилин їзди до центру Києва успiшно завершується спорудження
житлового кварталу на майже 10 тис. квартир з об'єктами соцiально-культурної iнфраструктури.
Вже збудовано 35 жилих будинкiв на 8526 квартир. Будинки сучасного планування та дизайну,
монолiтно-каркаснi, з заповненням пiнобетоном, з утепленими фасадами, обладнанi системою
вiдеоспостереження, пiдземним паркiнгом. Квартири зручно спланованi, просторi, свiтлi, з
металопластиковими вiкнами. Обслуговує будинки власне товариство "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС"
яке забезпечує жителям комфортнiсть проживання, надаючи повний комплекс послуг. Два
дитячих садки, початкова школа,лiцей,театр, фiзкультурно-спортивний комплекс, готель
"Фавор", Собор Преображення Господнього, Храм Бориса та Глiба, памятник Блаженнiшому
Митрополитовi Володимиру. Благоустроєнi територiї мiкрорайонiв створюють комфортну зону
для проживання та вiдпочинку киян. Проведена пiдрядними пiдприємствами реконструкцiя
готельного комплексу "Либiдь", будiвництво торгового центру "Квадрат" по вул. Гната Юри,
реконструкцiя трамвайного депо по вул. Фрунзе та будiвництво тролейбусного депо по вул
Трутенка заслужили найвищих оцiнок спецiалiстiв та обслуговуючого персоналу. Ринок збуту
продукцiї - мiсто Київ, споживачами є фiзичнi та юридичнi особи.
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
Продано будiвлi Церкви Бориса i Глiба по вул. Маршала Конєва,1-В залишковою вартiстю 2 918

983,00 грн., Собору Преображення Господнього по вул.Маршала Конева,3-А залишковою
вартiстю 9 865 377,00 грн., Торговельно-побутового блоку по вул.Маршала Конєва,7
залишковою вартiстю 17 997 401,00 грн., та дитячого садочка по вул.Акад.Вiльямса 11,
залишковою вартiстю 17 074 445,00 грн., примiщення готелю по вул. Конева 6 залишковою
вартiстю 201 772,0 тис.грн., примiщення школи по вул. Мейтуса 5а залишковою вартiстю158
432,0 тис.грн., примiщення магазину по вул. Конева 10/1 залишковою вартiстю 70 939,1 тис.грн.
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
Станом на 31 грудня 2020 р. в Товариствi облiковуються основнi засоби за первiсною вартiстю
на суму 225056 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2020 року - 38176 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 р. в ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" враховуються нематерiальнi
активи за первiсною вартiстю 724 тис. грн. (програмнi продукти). Амортизацiя на 31 грудня
2020 року - 379 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року вартiсть незавершеного будiвництва об'єктiв нерухомостi
становить 284983 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть на 31 грудня 2020 року становить 29636 тис. грн., сума зносу - 0 тис.
грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На сьогоднiшнiй день, основними проблемами будiвельного комплексу є наступнi: 1)
Недостатнiй рiвень фiнансування в наслiдок обмеженностi кредитних ресурсiв для фiзичних та
юридичних осiб; 2) Складнiсть i тривалiсть пiдготовчої стадiї будiвництва (процедур вiдведення
земельних дiлянок, розробки, експертизи, та затверджень проектно-кошторисної документацiї);
3) Нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази функцiонування окремих ланок
будiвельного комплексу, насамперед, податкiв (перегляду потребує ряд нормативних актiв, якi
регулюють дiяльнiсть з пiдвищення технiчного рiвня i впливають на конкурентоспроможнiсть
продукцiї, експорт будiвельних матерiалiв i технiки); 4) Нестабiльнiсть цiн на матерiали для
будiвництва, спричинена коливаннями курсу валют, та стрибки цiн на бензин; 5) Нестабiльнiсть
внутрiшньої та зовнiшньої полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, що негативно впливає
на попит на ринку нерухомостi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок коштiв, залучених вiд продажу квартир у
будинках, збудованих емiтентом. Варiанти покращення лiквiдностi: використання
стимулювання продаж та ефективного використання власного нерухомого майна.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя вiдсутня.

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)
Наша стратегiя i надалi полягає у будiвництвi якiсного сучасного житла за доступною цiною та
обє'ктiв соцiально-культурного призначення. Впроваджувати її нам дозволяє, напрацьована
роками виробнича та iнтелектуальна база, а також, застосування новiтнiх будiвельних
технологiй та матерiалiв для пiдвищення якостi та зменшення затрат на будiвництво. Нашими
стратегiчними цiлями на найближчий рiк є: продовження будiвництва сучасного медичного
центру по вул. Композитора Мейтуса 5 та нового житлового мiкрорайону по вул. Трутенка.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Iнформацiя вiдсутня.
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
ТОВ "ТМО "Лiко-Холдiнг" протягом майже 30 рокiв виконує всi взятi на себе зобов'язання, як
перед iнвесторами, так i перед мiстом. Компанiєю було введено в експлуатацiю 35 житлових
будинки на 8526 квартир. Збудовано та органiзовано iнфраструктуру мiкрорайонiв в межах
вулиць: Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова , Маршала Конєва у м. Києвi.
За останнi три роки емiтентом введено в експлуатацiю 25 519 кв.м. житла, 5158 кв.м.
нежитлових примiщень, 111 машиномiсць в пiдземних паркiнгах, будiвлю школи площею 9041,6
кв.м. та готель загальною площею 12112,2 кв.м.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Вищий орган
управлiння Загальнi збори
Учасникiв

Структура

Персональний склад

Учасники ТОВ "ТМО "Лiко-Холдiнг"

Лисов Iгор Володимирович (14 липня
1958 року народження, паспорт серiї
МЕ № 217359, виданий Голосiївським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27
червня 2003 року, зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Горького 14,
кв.29, р.н.о.к.п.п. 2137913537)
Лисов Руслан Iгорович (06 серпня 1985
року народження, паспорт серiї МЕ №
845680, виданий Голосiївським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi 25 сiчня 2008
року, зареєстрований за адресою: м.
Київ, вул. Димитрова, б. 11, кв.16,
р.н.о.к.п.п 3126417353)
Посвiстак Марiя Григорiвна (21 березня
1956 року народження, паспорт серiї
СН № 342627 виданий Московським
РУГУ МВС України в м. Києвi 17
грудня 1996 р., зареєстрована за
адресою: м. Київ, вул. Вiльямса
Академiка, б.17/11, корп.1, кв.92,
р.н.о.к.п.п. 2053404181)

Виконавчий орган
- Дирекцiя

Очолює Дирекцiю Генеральний
директор.
Члени Дирекцiї - Першi заступники

Генеральний директор - Олiйник
Володимир Михайлович
Перший заступник Генерального
директора - директор з нерухомостi
Посвiстак Марiя Григорiвна.
Перший заступник Генерального
директора - директор з будiвництва
Яблонський Валентин Володимирович
Перший заступник Генерального
директора - директор з iнвестицiй,
продажу нерухомостi та
соцiально-культурного розвитку
Ломакiна Лариса Володимирiвна

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

5

6

Генеральний директор

Олiйник Володимир
Михайлович

1978

Вища

24

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284,
З 11.11.2009 р. призначений
на посаду заступника
Генерального директора з
фiнансових питань ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
З 01.04.2011 р. переведений
на посаду Директора з
фiнансових питань ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
З 20.05.2014 р. по теперiшнiй
час - Генеральний директор
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".

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

20.05.2014,
безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 рiк. З 11.11.2009 до 01.04.2011 рр. займав посаду заступника Генерального директора з
фiнансових питань на пiдприємствi ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.04.2011р. переведений на посаду Директора з фiнансових питань. З
20.05.2014 р. - Генеральний директор Товариства.
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284,
З 19.11.1993 р. призначена на
посаду заступника
Перший заступник
Генерального директора з
Генерального
01.06.2014,
Посвiстак Марiя Григорiвна
1956
Вища
47
економiки ТОВ "ТМО
директора - директор з
безстроково
"ЛIКО-ХОЛДIНГ". (до
нерухомостi
26.01.1995 - ТОВ
"Територiальне мiжгалузеве
об'єднання Московського
району")

З 18.12.2013 р. - Перший
заступник Генерального
директора з нерухомостi.
З 01.06.2014 р. - Перший
заступник Генерального
директора - директор з
нерухомостi.

3

4

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Загальний стаж роботи - 47 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заступник Генерального директора з економiки ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" з
19.11.1993 р. по 18.12.2013 р. Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомостi з 18.12.2013 р. по теперiшнiй час.
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284,
З 08.01.2004 р. - бухгалтер
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
З 16.11.2007 р. переведена на
21.04.2008,
Головний бухгалтер
Захарчук Iнна Якiвна
1967
Вища
33
посаду заступника Головного
безстроково
бухгалтера ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
З 21.04.2008 р. призначена на
посаду Головного бухгалтера
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. З 08.01.2004 р. - бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 16.11.2007 р. переведена
на посаду заступника головного бухгалтера. З 21.04.2008 р. призначена на посаду головного бухгалтера Товариства.
ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284,
З 26.11.2010 р. - Директор
ТОВ "Будiвельна компанiя
Перший заступник
"Лiко-Буд".
Генерального
Яблонський Валентин
З 18.12.2013 р. - Перший
01.06.2014,
1977
Вища
25
директора -директор з
Володимирович
заступник Генерального
безстроково
будiвництва
директора з питань
будiвництва ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
З 01.06.2014 р. - Перший
заступник Генерального

директора-директор з
будiвництва ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 роки. Директор ТОВ "Будiвельна компанiя "Лiко-Буд" (м. Київ, вул. Ак. Вiльямса, буд. 9,
корп. 1 (лiтера А) - з 26.11.2010 р.
Перший заступник Генерального директора з питань будiвництва ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" - з 18.12.2013 р. З 01.06.2014 р. - Перший
заступник Генерального директора-директор з будiвництва ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" по теперiшнiй час

5

Перший заступник Ген.
директора - директор з
iнвестицiй, продажу
нерухомостi та
соц.-культ. розвитку

Ломакiна Лариса
Володимирiвна

1957

Вища

45

ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284,
З 01.08.2004 року призначена
на посаду директора
департаменту iнвестицiй i
продажу ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
З 01.07.2014 р. обрана на
посаду Першого заступника
Генерального директора директора з iнвестицiй,
продажу нерухомостi та
соцiально-культурного
розвитку.

01.07.2014,
безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 роки. З 01.08.2004 року - Директор департаменту iнвестицiй i продажу ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.07.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - директор з iнвестицiй, продажу нерухомостi та
соцiально-культурного розвитку.

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

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Лисов Iгор Володимирович
Лисов Руслан Iгорович
Посвiстак Марiя Григорiвна

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
98
1,5
0,5
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Пiдприємство постiйно працює над вдосконаленням якостi будiвництва. Для цього вiдповiдальнi
особи компанiї вiдвiдують будiвельнi виставки для ознайомлення з новiтнiми технологiями та
матерiалами у сферi будiвництва, консультуються i переймають досвiд у будiвництвi
рiзноманiтних будiвельних компанiй України.
Принципова стратегiя Товариства на поточний та наступнi роки полягає в продовженнi
масштабного будiвництва на основi залучення додаткових iнвестицiй, якi будуть спрямованi на
фiнансування будiвництва житла та об'єктiв соцiально-культурного призначення в мiстi Києвi та
їх комплексному обслуговуваннi.
2. Інформація про розвиток емітента
За роки iснування компанiї в житлових мiкрорайонах забудови було збудовано 35 жилих
будинкiв на 8 526 квартир.
З них:
- у I-му мiкрорайонi забудови здано в експлуатацiю всi дев'ятнадцять житлових будинкiв на
2873 квартири загальною площею 236 871,6 кв. м. житла, 10 603,54 кв. м. нежитлових
примiщень та 10 паркiнгiв на 401 машиномiсце. Збудовано, введено в експлуатацiю дитячий
садок на 170 мiсць та початкову школу на 12 класiв, торговий комплекс на 4 596,3 кв.м.
Введено в експлуатацiю будiвлю лiцею загальною площею 9041,6 на 18 класiв.
- завершена забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса. Тут зведено 12 житлових будинкiв на майже 279 484,3 кв.
м. житла, а це 4 058 квартир, майже двадцять шiсть тисяч квадратних метрiв нежитлових
примiщень, машиномiсця в пiдземних паркiнгах. Завершено будiвництво всiх будинкiв за
державною програмою будiвництва доступного житла. Тiльки в цьому мiкрорайонi для
учасникiв державних програм збудовано 1577 квартир загальною площею 109 534 квадратних

метрiв.
- завершена забудова VI-го мiкрорайону обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Маршала
Конєва, Академiка Костичева та Василя Касiяна. Тут зведено 4 житлових будинки на 1 595
квартир, загальною площею 117 330,70 м2, 10 088,05 м2 нежитлових примiщень, пiдземнi
паркiнги загальною площею 11 656,20 м2 на 343 машиномiсця, супермаркет загальною площею
1 088,00 м2 та дитячий садок на 200 мiсць загальною площею 3 427,00 м2.
у I-му мiкрорайонi забудови
в 2020 роцi продовжувалось будiвництво сучасного
багатопрофiльного одинадцятиповерхового медичного центру на 11 663,7 кв.м, обладнання
якого буде здiйснено на найсучаснiшому рiвнi.
Будинки сучасного планування та дизайну, монолiтно-каркаснi, з заповненням пiнобетоном, з
утепленими фасадами, обладнанi системою вiдеоспостереження, пiдземним паркiнгом.
Квартири зручно спланованi, просторi, свiтлi, з металопластиковими вiкнами. Обслуговує
будинки власне товариство "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС" яке забезпечує жителям комфортнiсть
проживання, надаючи повний комплекс послуг.
Окрiм житлових будинкiв, двох дитячих садкiв,, початкової школи та лiцею побудовано багато
об'єктiв соцiальної iнфраструктури а саме: театр, фiзкультурно-спортивний комплекс з
найбiльшим в Українi плавальним басейном загальною площею 14 795,70 кв.м, готель "Фавор",
Собор Преображення Господнього, Храм Бориса та Глiба, памятник Блаженнiшому
Митрополитовi Володимиру. Благоустроєнi територiї мiкрорайонiв створюють комфортну зону
для проживання та вiдпочинку киян.
Проведена пiдрядними пiдприємствами реконструкцiя готельного комплексу "Либiдь",
будiвництво торгового центру "Квадрат" по вул. Гната Юри, реконструкцiя трамвайного депо по
вул. Фрунзе та будiвництво тролейбусного депо по вул Трутенка заслужили найвищих оцiнок
спецiалiстiв та обслуговуючого персоналу.
Ринок збуту продукцiї - мiсто Київ, споживачами є фiзичнi та юридичнi особи.
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:
У звiтному перiодi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних
паперiв емiтента, якi б впливали на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або
витрат Товариства.
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
Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом аналiзу грошових
потокiв та монiторингу платежiв, з метою забезпечення достатностi грошових коштiв та
розрахункiв.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство має великий досвiд завдяки якому протягом 29 рокiв забезпечує виконання взятих на
себе зобов'язань перед iнвесторами i територiальною громадою мiста Києва та допомагає в
досягненнi мети по будiвництву житла та соцiальної iнфраструктури в мiстi Києвi. З метою
зменшення кредитного ризику, веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними
контрагентами. Цiновий, ризик лiквiдностi та ризик грошових потокiв є незначним. Розрахунок
показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi свiдчить про те, що Товариство є фiнансово

стабiльним, платоспроможним.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, немає.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги
вiдсутня.
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
Кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, немає.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
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
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради

Незалежний
член
наглядової

Залежний
член
наглядової

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

ради

ради

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
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

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)

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

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

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
Оцінка роботи
виконавчого органу
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
ні
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
ні
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
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) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
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
Фінансова звітність,
ні
ні
ні
ні
ні
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
ні
ні
ні
ні
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
ні
ні
ні
ні
ні
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
ні
ні
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного

товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
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 власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
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 -

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Вiдповiдно до ч.1. ст. 42 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою
вiдповiдальнiстю" посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової
ради, а також iншi особи, передбаченi статутом товариства.
Згiдно зi статутом Товариства Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя. Обрання та
припинення повноважень Генерального директора та членiв дирекцiї
вiдноситься до
компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства.
Посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення, мають бути виплаченi винагороди та
компенсацiї, на умовах та пiдставах, визначених внутрiшнiми положеннями Товариства та/або
зазначених у договорi мiж посадовою особою i Товариством.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Товариства визначенi Статутом Товариства та їх посадовими
iнструкцiями.
Генеральний директор Товариства:
- керує оперативною дiяльнiстю Товариства, включаючи вирiшення питань, пов'язаних iз
вчиненням правочинiв (укладанням договорiв, контрактiв, контракти, в тому числi
зовнiшньоекономiчнi, тощо);
- дiє вiд iменi Товариства без довiреностi;
- укладає договори, вчиняє будь-якi правочини та iншi юридичнi акти без довiреностi, з
урахування обмежень передбачених цим Статутом, вiдкриває у банках поточнi та iншi рахунки
Товариства, визначає склад та обсяг вiдомостей, що є комерцiйною таємницею, та порядок їх
захисту;
- правочин загальний обсяг грошових зобов'язань за яким перевищує 5 000 000,00 (п'ять
мiльйонiв) гривень є значним та потребує отримання згоди загальних зборiв учасникiв на його
вчинення;
- надiляється правом розпоряджатися банкiвськими та iншими рахунками Товариства з правом
першого пiдпису на розрахункових та iнших документах;
- у встановленому порядку приймає на роботу i звiльняє з роботи персонал Товариства; вирiшує
питання стимулювання працi; видає накази та розпорядження, обов'язковi для персоналу
Товариства; видає довiреностi; затверджує структуру, штати, кошторис витрат;
- органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв учасникiв;
- затверджує баланс Товариства та виконує iншi функцiї, що випливають з статутних завдань
Товариства.
Дирекцiя вирiшує усi питання дiяльностi Товариства за винятком тих, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Загальнi збори учасникiв Товариства можуть
прийняти рiшення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенцiї Дирекцiї.
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

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
13.10.2015

2
111/2/2015

Опис

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск
3
Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

4
UA400019
1589

5
дисконтн
і

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

6
100 000

7
2 000

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

8
Бездокум
ентарні
іменні

9
200 000 0
00

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)
10
0

Строк
виплати
проценті
в

11

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
0

Дата
погаш
ення
обліга
цій

13
30.10.2
026

серiя BK
Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на
внутрiшньому ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 %
та становить 87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй,
укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", в особi Директора
Черно О.I. Запланована цiна продажу кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за
одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть бути
юридичнi особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев'ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть
спрямованi на розбудову iнфраструктури житлового масиву "Лiко-Град", а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад - 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв - 220 000 000 грн;
-Готель - 160 000 000 грн;
-Хостел - 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.

13.10.2015

Опис

13.10.2015

Опис

112/2/2015

Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400019
1597

дисконтн
і

100 000

1 600

Бездокум
ентарні
іменні

160 000 0
00

0

0

30.10.2
026

серiя BL
Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на
внутрiшньому ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 %
та становить 87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй,
укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", в особi Директора
Черно О.I. Запланована цiна продажу кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за
одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених цим проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть
бути юридичнi особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев'ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть
спрямованi на розбудову iнфраструктури житлового масиву "Лiко-Град", а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад - 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв - 220 000 000 грн;
-Готель - 160 000 000 грн;
-Хостел - 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.
113/2/2015 Нацiональ UA400019 дисконтн
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Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на
внутрiшньому ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 %
та становить 87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй,
укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", в особi Директора
Черно О.I. Запланована цiна продажу кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за
одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених цим проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть

13.10.2015

Опис

07.03.2008

Опис

бути юридичнi особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев'ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть
спрямованi на розбудову iнфраструктури житлового масиву "Лiко-Град", а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад - 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв - 220 000 000 грн;
-Готель - 160 000 000 грн;
-Хостел - 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.
114/2/2015 Нацiональ UA400019 дисконтн
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Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на
внутрiшньому ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 %
та становить 87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй,
укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", в особi Директора
Черно О.I. Запланована цiна продажу кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за
одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених цим проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть
бути юридичнi особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев'ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть
спрямованi на розбудову iнфраструктури житлового масиву "Лiко-Град", а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад - 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв - 220 000 000 грн;
-Готель - 160 000 000 грн;
-Хостел - 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.
221/2/08
ДКЦПФР UA400003
цільові
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Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим

попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
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Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим
попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї "АЕ"
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Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим
попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
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Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
1009/2/07

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400002
9201

цільові

73

55 000

Бездокум
ентарні
іменні

4 015 000

0

0

01.12.2
010
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Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
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Серiя AM
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
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Серiя AO
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
242/2/08

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400003
5331

цільові

26

74 000

Бездокум
ентарні
іменні

1 924 000

0

0

01.12.2
012

Серiя AY
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.
25.10.2013

Опис

25.10.2013

Опис

191/2/2013

НКЦПФР

UA400017
6424

цільові

52

2 000 000

Бездокум
ентарні
іменні

104 000 0
00

0

0

30.08.2
015

Серiя ВА
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва житлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса 19/14.
192/2/2013

НКЦПФР

UA400017
6432

цільові

52

1 800 000

Бездокум
ентарні
іменні

93 600 00
0

0

0

30.04.2
016

Серiя ВВ
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва житлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса 19/14.

25.10.2013

193/2/2013

НКЦПФР

UA400017
6440

цільові

52

150 000

Бездокум
ентарні
іменні

7 800 000

0

0

30.04.2
016

Опис

Серiя ВС
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по

фiнансуванню будiвництва нежитлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академiка Вiльямса 19/14.
25.10.2013

Опис

25.10.2013

Опис

194/2/2013

НКЦПФР

UA400017
6457

цільові

52

1 500 000

Бездокум
ентарні
іменні

78 000 00
0

0

0

30.04.2
018

Серiя ВD
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва житлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.

195/2/2013

НКЦПФР

UA400017
6465

цільові

52

1 500 000

Бездокум
ентарні
іменні

78 000 00
0

0

0

30.11.2
018

Серiя ВЕ
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва житлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.

25.10.2013

196/2/2013

НКЦПФР

UA400017
6473

цільові

52

150 000

Бездокум
ентарні
іменні

7 800 000

0

0

30.11.2
018

Опис

Серiя ВF
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва нежитлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.

04.11.2014

Опис

04.11.2014

Опис

225/2/2014

Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400018
7934

цільові

52

300 000

Бездокум
ентарні
іменні

15 600 00
0

0

0

30.04.2
018

Серiя ВG
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва житлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.

227/2/2014

Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400018
8007

цільові

52

400 000

Бездокум
ентарні
іменні

20 800 00
0

0

0

30.11.2
018

Серiя ВI
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю
облiгацiями на ПАТ " ФБ "Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення
облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва житлових примiщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 12.

09.02.2006

Опис

09.02.2006

Опис

09.02.2006

60/2/06

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA102668
BE00

цільові

22

330 000

Бездокум
ентарні
іменні

7 260 000

0

0

11.04.2
008

Серiя J
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв спрямованi на поповнення оборотних коштiв для здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соцiального
призначення у Голосiївському районi м. Києва. Кошти залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень та машиномiсць.
61/2/06

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA102668
BF09

цільові

36

445 000

Бездокум
ентарні
іменні

16 020 00
0

0

0

11.01.2
007

Серiя K
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв спрямованi на поповнення оборотних коштiв для здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соцiального
призначення у Голосiївському районi м. Києва. Кошти залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень та машиномiсць.
62/2/06

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA102668
BG08

цільові

36

455 000

Бездокум
ентарні
іменні

16 380 00
0

0

0

11.01.2
008

Опис

20.12.2007

Опис

Серiя L
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй
визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим
попитом.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв спрямованi на поповнення оборотних коштiв для здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соцiального
призначення у Голосiївському районi м. Києва. Кошти залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень та машиномiсць.
1000/2/07

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400002
9110

цільові

65

1 520 000

Бездокум
ентарні
іменні

98 800 00
0

0

0

01.12.2
009

Серiя T
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на
бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй
вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти
залучаються для будiвництва житлових будинкiв, офiсних примiщень.

4. Інформація про похідні цінні папери емітента
Номер
Вид
Різновид
Дата
свідоцтва Міжнародний
похідних похідних
реєстрації
про
ідентифікацій
цінних
цінних
випуску реєстрацію ний номер
паперів паперів
випуску
1
2
3
4
5
15.12.2009 ОСП-50/1.2 UA4000134787 Опціонни Опціонни
009
й
й

Серія

6
B

Кількість
похідних
Строк
Строк
цінних
Строк дії
(термін)
розміщення
паперів у
виконання
випуску
(шт.)
7
8
9
10
01.01.10-01. 01.01.10-0 23.02.10-01.0 2500000
03.10
1.03.13
3.13

Обсяг
випуску
(грн)
11
2500000

Характеристика
базового активу
12
Базовий актив
опцiонного

сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

15.12.2009 ОСП-53/1.2 UA4000134852 Опціонни
009
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

E

01.01.10-01. 01.01.10-0 10.03.10-01.0
03.10
1.03.13
3.13

450000

450000

сертифiкату : 0,01
кв. м. загальної
площi квартири у
жилому будинку,
розташованому за
будiвельною
адресою : м. Київ,
вул. Академiка
Вiльямса,3/7.
В звiтному перiодi
до НКЦПФР
поданий Звiт про
результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами серiї
В
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
кв. м. загальної
площi паркiнгу у
будинках,
розташованих за
будiвельними
адресами : м. Київ,
вул. Академiка
Вiльямса,5; м. Київ,
вул. Академiка
Вiльямса,3/7; м.
Київ, вул.
Академiка
Вiльямса,3 - А.
В звiтному перiодi
до НКЦПФР
поданий Звiт про
результати
виконання
зобов'язань за

28.10.2014

13/6/2014 UA4000187959 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

I

20.11.2014-1
до
з виконанням
9.11.2015 01.09.2020 протягом
строку обiгу

2940040

294004

опцiонними
сертифiкатами серiї
Е
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
квадратного метру
загальної площi
житлового
примiщення в
будинках проекту
"Житловi будинки з
об'єктами
культурно-побутов
ого, соцiального
призначення
навулицях
Академiка
Костичева,
Академiка
Вiльямса, Маршала
Конєва у
Голосiївсткому
районi м. Києва "
(Житловий
комплекс
"Венецiя").
Пiсля подання
Товариством звiту
про результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами,
згiдно
Розпорядження №
1-ДР-С-ОС вiд
29.09.2020 р.
НКЦПФР
постановила

28.10.2014

14/6/2014 UA4000187967 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

J

20.11.2014-1
до
з виконанням
9.11.2015 01.09.2020 протягом
строку обiгу

403660

40366

скасувати
реєстрацiю випуску
опцiонних
сертифiкатiв серiї I.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення в
будинках проекту
"Житловi будинки з
об'єктами
культурно-побутов
ого, соцiального
призначення
навулицях
Академiка
Костичева,
Академiка
Вiльямса, Маршала
Конєва у
Голосiївсткому
районi м. Києва "
(Житловий
комплекс
"Венецiя").
Пiсля подання
Товариством звiту
про результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами,
згiдно
Розпорядження №
2-ДР-С-ОС вiд
29.09.2020 р.
НКЦПФР

28.10.2014

15/6/2014 UA4000187975 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

K

20.11.2014-1
до
з виконанням
9.11.2015 01.09.2020 протягом
строку обiгу

1153200

115320

постановила
скасувати
реєстрацiю випуску
опцiонних
сертифiкатiв серiї J.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
квадратного метру
загальної площi
паркiнгу в
будинках проекту
"Житловi будинки з
об'єктами
культурно-побутов
ого, соцiального
призначення
навулицях
Академiка
Костичева,
Академiка
Вiльямса, Маршала
Конєва у
Голосiївсткому
районi м. Києва "
(Житловий
комплекс
"Венецiя").
Пiсля подання
Товариством звiту
про результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами,
згiдно
Розпорядження №
3-ДР-С-ОС вiд
29.09.2020 р.
НКЦПФР

28.10.2014

16/6/2014 UA4000187983 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

L

20.11.2014-1
до
з виконанням
9.11.2015 01.09.2020 протягом
строку обiгу

4500000

450000

постановила
скасувати
реєстрацiю випуску
опцiонних
сертифiкатiв серiї
K.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
квадратного метру
загальної площi
житлового
примiщення
вбудинку за
адресою вул.
Ломоносова, 46/1 (2
буд.) проекту
"Будiвництво
житлових будинкiв
з пiдземними
паркiнгами та
закладами по
обслуговуванню
населення по вул.
Вiльямса, 7 та вул.
Ломоносова, 42-50
(3 мiкрорайон) у
Голосiївському
районi м. Києва"
(Житловий
комплекс
"ЛIКО-ГРАД").
Пiсля подання
Товариством звiту
про результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами,
згiдно

22.10.2015

1/6/2015

UA4000191845 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

M

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2022 наведена далi

150000

15000

Розпорядження №
4-ДР-С-ОС вiд
29.09.2020 р.
НКЦПФР
постановила
скасувати
реєстрацiю випуску
опцiонних
сертифiкатiв серiї
L.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
житлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Ломоносова
50/2.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати

пред'явлення.

22.10.2015

2/6/2015

UA4000191852 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

N

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

80000

8000

В звiтному перiодi
до НКЦПФР
поданий Звiт про
результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами серiї
М
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Ломоносова
50/2.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6

22.10.2015

22.10.2015

3/6/2015

4/6/2015

UA4000191878 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

UA4000191886 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

O

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового

P

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

524000

88040

52400

8804

мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення в
будинку, що
будується за
адресою вул.
Ломоносова 46/1.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в

активу

22.10.2015

5/6/2015

UA4000191894 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Ломоносова
48-А.

Q

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

107000

10700

Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Вiльямса 5.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому

полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.

22.10.2015

6/6/2015

UA4000191902 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

R

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

30000

3000

В звiтному перiодi
до НКЦПФР
поданий Звiт про
результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами серiї
Q
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Вiльямса 3/7.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому

22.10.2015

7/6/2015

UA4000191910 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

S

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

125080

12508

полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Вiльямса 3-А.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може

22.10.2015

22.10.2015

8/6/2015

9/6/2015

UA4000191928 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

UA4000191936 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

T

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю

U

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

81040

92990

8104

9290

перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Вiльямса 5-А.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у

базового базового
активу
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

22.10.2015

10/6/2015 UA4000191944 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Симоненка 5.

V

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

150050

15005

Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Симоненка
5-А.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання

22.10.2015

11/6/2015 UA4000191951 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

W

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

164920

16492

наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Мейтуса 4-А.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку

22.10.2015

22.10.2015

13/6/2015 UA4000191977 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

14/6/2015 UA4000191993 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

Y

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко

Z

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2022 наведена далi

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2022 наведена далi

125000

280000

12500

28000

обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
паркiнгу у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Ломоносова
50/2.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
паркiнгу в будинку,

ю
ю
базового базового
активу
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

22.10.2015

12/6/2015 UA4000191969 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

що будується за
адресою вул.
Ломоносова 46/1.

Х

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2025 наведена далi

83490

8349

Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату: 0,01
квадратного метру
загальної площi
нежитлового
примiщення у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Мейтуса 4.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у

22.10.2015

15/6/2015 UA4000192017 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

AA

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2022 наведена далi

28000

2800

вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
паркiнгу у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Вiльямса 5.
Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати

22.10.2015

16/6/2015 UA4000192025 Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

15.12.2009 ОСП-51/1.2 UA4000134837 Опціонни
009
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

AB

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

С

05.11.2015-0
до
iнформацiя
4.11.2016 01.11.2022 наведена далi

01.01.10-01. 01.01.10-0 10.03.10-01.0
03.10
1.03.13
3.13

65000

1400000

6500

пред'явлення.
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату :0,01
квадратного метру
загальної площi
паркiнгу у
введеному в
експлуатацiю
будинку за адресою
вул. Вiльямса 3/7.

Iнформацiя
стосовно сроку
(термiну)
виконання
наводиться у цьому
полi, так як у
вiдповiдне поле
неможливо внести
данi через недолiки
програми звiтностi.
Срок (термiн)
виконання ЦП : з
виконанням
протягом строку
обiгу, та не може
перевищувати 6
мiсяцiв з дати
пред'явлення.
1400000
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
кв. м. загальної
площi квартири у
жилому будинку,
розташованому за
будiвельною
адресою : м. Київ,

(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

15.12.2009 ОСП-52/1.2 UA4000134845 Опціонни
009
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу

Опціонни
й
сертифіка
т на
купівлю з
поставко
ю
базового
активу
(товару)
бездокуме
нтарний
іменний

D

01.01.10-01. 01.01.10-0 10.03.10-01.0
03.10
1.03.13
3.13

500000

500000

вул. Академiка
Вiльямса,3 - А.
В звiтному перiодi
до НКЦПФР
поданий Звiт про
результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами серiї
C
Базовий актив
опцiонного
сертифiкату : 0,01
кв. м. загальної
площi нежилого
примiщення у
будинках,
розташованих за
будiвельними
адресами : м. Київ,
вул. Академiка
Вiльямса,5; м. Київ,
вул. Академiка
Вiльямса,3/7; м.
Київ, вул.
Академiка
Вiльямса,3 - А.
В звiтному перiодi
до НКЦПФР
поданий Звiт про
результати
виконання
зобов'язань за
опцiонними
сертифiкатами серiї
D

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата
реєстраці
ї випуску
1
25.10.201
3

Опис

25.10.201
3

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю
випуску
2
191/1/201
3

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Обсяг
випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/ страхування/
гарантія)

3
UA400017
6424

4
10400000
0

5
порука

192/2/201
3

UA400017
6432

93600000

порука

Найменування
поручителя/ страховика/
гаранта

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи

Сума
забезпе-чення

6
7
8
Товариство з обмеженою
34833300
369200000
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста
шiстдесят дев'ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
Товариство з обмеженою
37833300
369200000
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста
шiстдесят дев'ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.

25.10.201
3

Опис

25.10.201
3

Опис

25.10.201

У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
193/3/201 UA400017
7800000
порука
Товариство з обмеженою
34833300
369200000
3
6440
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста
шiстдесят дев'ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
194/2/201 UA400017 78000000
порука
Товариство з обмеженою
34833300
369200000
3
6457
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста
шiстдесят дев'ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
195/2/201 UA400017 78000000
порука
Товариство з обмеженою
34833300
369200000

3

Опис

25.10.201
3

Опис

04.11.201
4
Опис

3

6465

вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста
шiстдесят дев'ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
196/2/201 UA400017
7800000
порука
Товариство з обмеженою
34833300
369200000
3
6473
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста
шiстдесят дев'ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
225/2/201 UA400018 15600000
порука
ТОВ "АУРIС-КОНСАЛТ"
34833300
78000000
4
7934
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 78000000,00 (сiмдесят

04.11.201
4

Опис

13.10.201
5

Опис

вiсiм мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
227/2/201 UA400018 20800000
порука
ТОВ "АУРIС-КОНСАЛТ"
37833300
78000000
4
8007
Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними особами, якi набудуть право
власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення
облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 78000000,00 (сiмдесят
вiсiм мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з
рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують обов'язок
Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разi
пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
111/2/201 UA400019 20000000
порука
ТОВ "АУРIС-КОНСАЛТ"
34833300
700000000
5
1589
0
сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть право власностi на iменнi
дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах
сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних
паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником
облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують невиконання Емiтентом
зобов'язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання
Емiтентом своїх зобов'язань з погашення облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на док умент,
що пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо), iдентифiкацiйний код за

13.10.201
5

Опис

13.10.201
5

Опис

ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження, контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти,
кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику, номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменуван ня
депозитарної установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку депозитарної
установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена
уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
112/2/201 UA400019 16000000
порука
ТОВ "АУРIС-КОНСАЛТ"
34833300
700000000
5
1597
0
сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть право власностi на iменнi
дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах
сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних
паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником
облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують невиконання Емiтентом
зобов'язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання
Емiтентом своїх зобов'язань з погашення облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на док умент,
що пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо), iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження, контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти,
кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику, номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування
депозитарної установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку депозитарної
установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена
уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
113/2/201 UA400019 17000000
порука
ТОВ "АУРIС-КОНСАЛТ"
34833300
700000000
5
1605
0
сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть право власностi на iменнi
дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах
сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних
паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником
облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують невиконання Емiтентом
зобов'язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання
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Емiтентом своїх зобов'язань з погашення облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на док умент,
що пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо), iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження, контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти,
кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику, номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування
депозитарної установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку депозитарної
установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена
уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.
114/2/201 UA400019 17000000
порука
ТОВ "АУРIС-КОНСАЛТ"
34833300
700000000
5
1613
0
сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть право власностi на iменнi
дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах
сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних
паперах. Строк виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником
облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують невиконання Емiтентом
зобов'язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання
Емiтентом своїх зобов'язань з погашення облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ,
що пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо), iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження, контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти,
кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику, номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування
депозитарної установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку депозитарної
установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена
уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усi права
Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
Серiя K:
Будiвельна адреса будинкiв - нежилi примiщення 3 черга.
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 34.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 4704,0.
Серiя L:
Будiвельна адреса будинкiв - нежилi примiщення 4 черга.
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 32.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 4524,0.
Серiя AD:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 50/2.
К-ть поверхiв - 12, 14, 16.
К-ть квартир/примiщень - 586.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 50 296,0.
Серiя AЕ:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 46/1.
К-ть поверхiв - 12, 14, 16.
К-ть квартир/примiщень - 679.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 52 980,0.
Серiя ВА:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 19/14 (1 п.к.)
К-ть поверхiв - 19-23.
К-ть квартир/примiщень - 356.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 24 197,10.
Серiя ВВ:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 19/14 (2 п.к.)
К-ть поверхiв - 17-21.
К-ть квартир/примiщень - 332.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 23 369,15.

Серiя ВD, BG:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 10/1 (1 п.к.)
К-ть поверхiв - 17-21.
К-ть квартир/примiщень - 331.
Виконанi роботи -100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 23 386,65.
Серiя ВE:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 10/1 (2 п.к.)
К-ть поверхiв - 19-23.
К-ть квартир/примiщень - 355.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 24 362,10.
Серiя ВС:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ак. Вiльямса, 19/14 (нежилi примiщення)
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 28.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 3 050,75.
Серiя ВF:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 10/1 (нежилi примiщення)
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 19 (секцiї 3А, 3Б,3В), 18 (секцiї 3Г, 3Д, 3Е).
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 3 149,85.
Серiя ВI:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 12
К-ть поверхiв - 22.
К-ть квартир/примiщень - 118.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 8 542,70.

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
242 484
186 880
234 659
180 383
193
127
3 977
2 955
0
0
3 655
3 415
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
242 484
186 880
234 659
180 383
193
127
3 977
2 955
0
0
3 655
3 415
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
242 484
186 880
0
0
242 484
186 880
Станом на 31 грудня 2020 р. в Товариствi облiковуються основнi засоби
за первiсною вартiстю на суму 225056 тис. грн.
Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2020 року - 38176 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 р. в ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
враховуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 724 тис. грн.
(програмнi продукти).
Амортизацiя на 31 грудня 2020 року - 379 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року вартiсть незавершеного будiвництва
об'єктiв нерухомостi становить 284983 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть на 31 грудня 2020 року становить 29636 тис.
грн., сума зносу - 0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 410
12 598
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
200
200
Скоригований статутний капітал
190
200
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiоди
Опис
проведено на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
17.11.2004 р. № 485.
За попереднiй перiод:
Станом на 31 грудня 2019 року в ТОВ "ТМО "Лiко-Холдiнг" враховується власний
капiтал в загальнiй сумi 12598 тис. грн., який складається з наступних видiв:

1. Статутний капiтал - 200 тис. грн.;
2. Резервний капiтал - 10 тис. грн.;
3. Нерозподiлений прибуток - 12388 тис. грн.

Висновок

За звiтний перiод:
Станом на 31 грудня 2020 року в ТОВ "ТМО "Лiко-Холдiнг" враховується власний
капiтал в загальнiй сумi 1410 тис. грн., який складається з наступних видiв:
1. Статутний капiтал - 190 тис. грн.;
2. Резервний капiтал - 10 тис. грн.;
3. Нерозподiлений прибуток - 1210 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року вартiсть чистих активiв значно бiльша за розмiр
статутного капiталу Товариства в розмiрi 190 тис. грн, що вiдповiдає вимогам чинного
законодавства.

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):
Емiсiя цiльових облiгацiй BA
Емiсiя цiльових облiгацiй BB
Емiсiя дисконтних облiгацiй BK
Емiсiя дисконтних облiгацiй BL
Емiсiя дисконтних облiгацiй BM
Емiсiя дисконтних облiгацiй BN
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):
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя B)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя N)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя O)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя P)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя R)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя S)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя T)

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

648 734

X

X

X

648 591,78

X

X

25.10.2013
25.10.2013
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015

247,99
369,79
185 630
148 160
157 183
157 001

0
0
0
0
0
0

31.08.2015
30.04.2016
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
30.10.2026

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

142,22

X

X

15.12.2009

8,85

0

01.03.2013

22.10.2015

8

0

01.11.2025

22.10.2015

31,35

0

01.11.2025

22.10.2015

8,64

0

01.11.2025

22.10.2015

2,09

0

01.11.2025

22.10.2015

12,51

0

01.11.2025

22.10.2015

6,75

0

01.11.2025

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя U)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя V)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя W)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя X)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя Y)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя Z)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя AA)
похiднi цiннi папери (опцiоннi
сертифiкати серiя AB)
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

22.10.2015

9,3

0

01.11.2025

22.10.2015

15,01

0

01.11.2025

22.10.2015

16,25

0

01.11.2025

22.10.2015

6,24

0

01.11.2025

22.10.2015

0,96

0

01.11.2022

22.10.2015

14

0

01.11.2022

22.10.2015

0,29

0

01.11.2022

22.10.2015

1,98

0

01.11.2022

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
32 738
X
X
X
681 472
X
X
Станом на 31.12.2020 р. у Товариства вiдсутнi зобов'язання за
кредитними договорами.
Товариство є емiтентом цiнних паперiв, якi допущенi до торгiв
на фондових бiржах. Довгостроковi зобов'язання i
забезпечення станом на 31 грудня 2020 року складали 681 472
тис. грн, в тому числi, достроковi зобов'язання за облiгацiями
та опцiонами власної емiсiї - 648 734 тис. грн., сума цiльового
фiнансування будiвництва фiзичними особами - 32 592 тис.
грн., забезпечення виплат персоналу (резерв оплати вiдпусток)
- 146 тис. грн..
Достроковi зобов'язання за облiгацiями та опцiонами
власної емiсiї вiдображенi в балансi за теперешньою
(дисконтованною) вартiстю з врахуванням строкiв погашення.
Поточних забезпечень протягом 2020 року у Товариства
не було. До довгострокових забезпечень вiднесенi
довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 146 тис.
грн станом на 31 грудня 2020 року

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. ТРОПIНIНА
-

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

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

0445910400
0444825201
Дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.
ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги
вiдповiдно до своєї дiяльностi дiяльностi Центрального депозитарiю.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КАСТОДI-БРОК"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37813470
03189, Україна, Голосiївський р-н, м.
Київ, вул. Ак.Вiльямса
АЕ 263132
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
13.06.2013
0442060142
0442060141
Професiйна дiяльнiсть - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.
ТОВ
"КАСТОДI-БРОК"
надає
Товариству послуги вiдповiдно до своєї
дiяльностi - депозитарної дiяльностi
депозитарної установи.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"IМОНА-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23500277
01030, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37
0791
видане згiдно рiшення Аудиторської
палати України вiд 26 сiчня 2001 р. №
98
26.06.2001
0445659995
0445659995
Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Iмона-Аудит"
надає
Товариству
послуги вiдповiдно до своєї дiяльностi дiяльностi аудиторської фiрми.
Дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення
до реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi № 0791, виданого рiшенням
Аудиторської палати України вiд
26.01.2001 року № 98, продовжено
рiшенням Аудиторської палати України
№315/3 до 24.09.2020 року

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"
Приватне акціонерне товариство
33718227
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
146

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

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
15.03.2018
0563739594
0563739594
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку
Органiзацiя торгiв на фондовому ринку

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛIКО-ХОЛДIНГ"
м.Київ, Голосiївський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

16307284

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Будівництво житлових і нежитлових
Вид економічної
за КВЕД
будівель
діяльності
Середня кількість працівників: 30
Адреса, телефон: 03191 м.Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. №71, 0442060101
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

8036100000
240
41.20

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

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

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

79
456
( 377 )
243 217
242 484
276 353
( 33 869 )
28 314
28 314
(0)
0
0
(0)

345
724
( 379 )
284 983
186 880
225 056
( 38 176 )
29 636
29 636
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

1 332
0
0
0
0

1 332
0
0
0
0

1065

0

0

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
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
515 426

0
503 176

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

91 617
4 461
0
78 686
8 470
0
0
0

65 846
4 437
0
55 969
5 440
0
0
0

1125

45 092

14 573

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

3 396
0
0
0
0
35 001
0
14 991
0
14 991
0
0

49 028
1 836
7
0
0
51 199
0
12 832
0
12 832
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
5 504
195 601

0
0
0
0
5 371
200 685

1200

0

0

1300

711 027

703 861

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

200
0
0
0
0
0
10
12 388
(0)
(0)

190
0
0
0
0
0
10
1 210
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1435
1495

0
12 598

0
1 410

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
641 032
306
0
34 249
0
0

0
0
0
648 734
146
0
32 592
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
675 587

0
0
0
0
0
0
0
681 472

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
5 190
2 162
481
0
0
686
0
0
0
0
0
0
14 804
22 842

0
727
1 299
0
0
0
1 096
0
0
0
0
0
0
17 857
20 979

1700

0

0

1800
1900

0
711 027

0
703 861

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

16307284

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
збиток

Код
рядка
2

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

2000

67 200

111 265

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 25 748 )
(0)

( 75 924 )
(0)

2090

41 452

35 341

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
22 220

0
0
0
16 126

2121

0

6 525

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 30 036 )
( 2 540 )
( 32 904 )

( 37 055 )
( 2 685 )
( 25 101 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195

( 1 808 )

( 13 374 )

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
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
1 728
0
0
( 8 578 )
(0)
(0)
0

0
6 800
27 000
0
( 12 725 )
(0)
( 5 823 )
0

2290

0

1 878

2295
2300

( 8 658 )
0

(0)
-487

2305

0

0

2350

0

1 391

2355

( 8 658 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-8 658

0
1 391

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
0
Витрати на оплату праці
2505
10 927
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 158
Амортизація
2515
14 437
Інші операційні витрати
2520
72 284
Разом
2550
99 806
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
322
13 060
2 609
16 399
108 375
140 765
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0

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

2605
2610

0
0,000000

0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

16307284

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 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

51 425
0
0
0
0
0
109

74 049
0
0
0
0
0
26 292

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
57 536
0
0
0
91

0
47 280
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 120 576 )
( 8 757 )
( 2 179 )
( 17 864 )
( 487 )

( 136 084 )
( 10 320 )
( 2 609 )
( 22 567 )
( 704 )

3117

( 1 233 )

( 776 )

3118

( 16 144 )

( 21 087 )

3135
3140
3145

(0)
( 241 )
(0)

(0)
( 2 920 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 65 )
-40 521

(0)
( 47 )
-26 926

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

27 000
0

11 000
0

3215
3220
3225
3230

780
0
0
0

3 714
0
0
0

3235

0

0

3250

126

153

3255
3260
3270
3275

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

( 30 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
27 906

(0)
14 837

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

104 513

76 767

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 94 057 )
10 456
-2 159
14 991
0
12 832

( 67 050 )
9 717
-2 372
17 363
0
14 991
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

16307284

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

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
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:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
200
0

4
0
0

5
0
0

6
10
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
12 388
0

4010
4090
4095

0
-10
190

0
0
0

0
0
0

0
0
10

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
12 598
0

0
-2 520
9 868

0
0
0

0
0
0

0
-2 530
10 068

0

-8 658

0

0

-8 658

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

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
190

0
0

0
0

0
10

-8 658
1 210

0
0

0
0

-8 658
1 410
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" (надалi - Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
1.
Iнформацiя про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне
мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" ( надалi - Товариство):
Товариство було створене згiдно протоколу загальних зборiв засновникiв № 4 вiд
20.12.1994 року;
код за ЄДРПОУ - 16307284, дата державної реєстрацiї - 26 сiчня 1995 року;
дата та номер запису в єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв - № 1 068 120 0000 001431 вiд 7 жовтня 2004 року;
Мiсцезнаходження та юридична адреса - 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, б.
8, каб. 71;
Види дiяльностi за КВЕД-2010: 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
Лiцензiї - Лiцензiя Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України
на господарську дiяльнiсть, пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АЕ № 640622 вiд
8 червня 2015 р. строк дiї з 8 червня 2015 р. по 8 червня 2020 р.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" у 2020 роцi становила 30чоловiк.
2. Облiкова полiтика
Керiвництвом Товариства було затверджено дату переходу на МСФЗ 01.01.2019 р.
Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вперше складалась за результатами 2019 звiтного року.
Основа складання
На виконання вимог ст.12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2020 р., була складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та тлумачення до
них, затверджених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку уключаючи всi
ранiше прийнятi дiючi МСФЗ, якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України.
Представлена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що
Товариство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Нацiональною валютою України є гривня. Гривня є також валютою облiку Товариства i
валютою подання цiєї фiнансової звiтностi. Усi фiнансовi данi поданi у гривнях, округлених до
тисяч.
Використання оцiнок
Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають
на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться
в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та
оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигiд, визначення ефективної
вiдсоткової ставки. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, яка була вiдома на момент складання
фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш вiрогiдного сценарiю майбутнього
розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в
основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може
вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови

розвиваються не так, як очiкувало Керiвництво Товариства. Як тiльки стає вiдома нова
iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про комплекснi прибутки та
збитки i змiнюються припущення.
Операцiї в iноземнiй валютi
Це операцiя, яка визначається (чи потребує розрахункiв) в iноземнiй валютi,
включаючи операцiї, що виникають, коли Товариство:
а) купує або продає товари чи послуги, цiна на якi визначена в iноземнiй валютi;
б) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, якi пiдлягають сплатi або отриманню, визначенi в
iноземнiй валютi, або
в) iншим чином купує або лiквiдує активи або бере на себе зобов'язання, визначенi в iноземнiй
валютi, чи погашає їх.
Визнання монетарних та немонетарних статей
Основною характеристикою монетарної статтi є право отримувати (або зобов'язання
надати) фiксовану або визначену кiлькiсть одиниць валюти. Наприклад, кошти в iноземнiй
валютi на банкiвських рахунках, погашення грошовими коштами заборгованостi в iноземнiй
валютi за ранiше поставлений товар (виконанi роботи, отриманi послуги), сплата зобов'язань по
запозиченням (кредитам) в iноземнiй валютi.
По немонетарним статтям вiдсутнє право отримувати (або зобов'язання надати)
фiксовану кiлькiсть або кiлькiсть одиниць валюти, яку можна визначити. Наприклад, суми,
сплаченi авансом за товари та послуги; нематерiальнi активи; запаси; основнi засоби та
забезпечення, розрахунки за якими здiйснюють шляхом надання немонетарного активу.
Класифiкацiя курсових рiзниць
Товариство видiляє наступнi види курсових рiзниць:
"
пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю - курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi /
переоцiнцi монетарних статей щодо iнвестицiйної дiяльностi;
"
пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю - курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi /
переоцiнцi монетарних статей щодо операцiйної дiяльностi;
"
пов'язанi з фiнансовою дiяльнiстю - курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi /
переоцiнцi монетарних статей щодо фiнансової дiяльностi;
"
пов'язанi з перерахунком грошових коштiв у валютi - курсовi рiзницi, що виникають при
конвертацiї залишкiв грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi, в функцiональну валюту;
"
курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку фiнансової звiтностi з
функцiональної валюти у валюту подання.
Облiк операцiй в iноземнiй валютi та вiдображення курсових рiзниць у фiнансовiй звiтностi
Всi операцiї в iноземнiй валютi враховуються у функцiональнiй валютi за поточним
валютним курсом на дату здiйснення операцiї. Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй
валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за поточним курсом
на дату здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв"
всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi, перераховуються та вiдображаються у
звiтi про фiнансовий стан за поточним курсом на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають на дату фiнансової звiтностi щодо поточних активiв i
зобов'язань визнаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат), щодо необоротних активiв
- у складi iнших доходiв (витрат), щодо довгострокових зобов'язань - у складi фiнансових
доходiв (витрат), або у складi iншого сукупного доходу, якщо прибуток або збиток вiд статтi, що
викликала появу курсових рiзниць, визнається у складi iншого сукупного доходу.
Всi курсовi рiзницi подаються у фiнансовiй звiтностi на нетто-основi та розкриваються у
примiтках до рiчної фiнансової звiтностi у разi їх суттєвостi.
Нематерiальнi активи
Загальна iнформацiя
Метою даного роздiлу Облiкової полiтики є визначення основних критерiїв визнання i

методiв облiку нематерiальних активiв, а також методи оцiнки їх балансової вартостi. Визнання,
оцiнка, подання та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО
38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований
Розробка - це застосування даних наукового дослiдження чи iншого знання для планування чи
проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матерiалiв, механiзмiв, товарiв,
технологiй, систем або послуг до початку їхнього серiйного виробництва або використання
Дослiдження - це оригiнальнi та запланованi дослiдження, здiйснюваннi для отримання i
розумiння нових наукових або технiчних знань
Активи у стадiї створення - це капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю
нематерiальних активiв, введення яких в експлуатацiю на дату звiтностi не вiдбулося.
Положення цього роздiлу не розповсюджуються на визнання та оцiнку гудвiлу та
вiдстрочених податкових активiв.
Класифiкацiя
Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних
активiв:
"
Права користування природними ресурсами: права користування надрами, водними
джерелами, повiтрям (в тому числi права на промисловi викиди) iншими ресурсами природного
середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище;
"
Права користування майном: право постiйного користування земельною дiлянкою, право
користування будiвлею тощо;
"
Права на об'єкти промислової власностi: право на винаходи, кориснi моделi, промисловi
зразки тощо;
"
Програмне забезпечення i лiцензiї на комп'ютернi програми;
"
Iншi нематерiальнi активи: об'єкти, що пiдлягають визначенню нематерiального активу i
не увiйшли до жодної з наведених вище груп.
Визнання та оцiнка
Одиницею облiку є окремий об'єкт (найменування) нематерiальних активiв.
Товариство визнає об'єкт як нематерiальний актив, якщо вiн вiдповiдає:
"
визначенню нематерiального активу
"
критерiям визнання:
"
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з цим активом майбутнi
економiчнi вигоди; i
"
собiвартiсть даного активу може бути достовiрно оцiнена.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi
нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не готовi надавати економiчнi
вигоди, вiдображаються у склад активiв у стадiї створення. Пiсля готовностi до використання
нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.
Видатки, якi капiталiзуються у первiснiй вартостi активу включають:
"
цiну його придбання, пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок;
"
ввiзне мито;
"
невiдшкодовуванi податки;
"
витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працiвникам"), якi
виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану;
"
гонорари спецiалiстам, виплаченi безпосередньо в результатi приведення активу до
робочого стану; та
"
витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування такого активу.
У разi коли нематерiальнi активи придбанi в обмiн на немонетарнi активи, або на
комбiнацiю монетарних i немонетарних активiв, їх собiвартiсть оцiнюється за справедливою
вартiстю, за винятком випадкiв, коли операцiя обмiну не має комерцiйного змiсту, або

справедлива вартiсть i отриманого, i вiдданого активу неможливо достовiрно оцiнити. Якщо
придбаний актив оцiнюється не за справедливою вартiстю, його собiвартiсть визначається за
балансовою вартiстю переданого активу.
При визначеннi собiвартостi нематерiального активу, створеного Товариством, всi
витрати, понесенi при його створеннi, розподiляються на:
"
витрати стадiї дослiдження;
"
витрати стадiї розробки.
До дослiдницької дiяльностi вiдноситься:
"
дiяльнiсть, спрямована на отримання нових знань;
"
пошук, оцiнка та остаточний вiдбiр результатiв дослiдження або iнших знань;
"
пошук альтернативних матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг;
"
формулювання, проектування, оцiнка та остаточний вiдбiр можливих альтернатив для
нових або вдосконалених матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг.
На стадiї дослiджень витрати по створенню нематерiального активу завжди
визнаються Товариством витратами в перiодi їх виникнення i не вiдносяться на вартiсть
нематерiального активу.
Етап дослiджень, що виконуються для власних потреб, включає: аналiз ринку,
виготовлення макетiв, проведення випробувань, оформлення технiчного звiту тощо. Етап
дослiджень,
що
виконуються
для
власних
потреб,
завершується
розробкою
технiко-економiчного обгрунтування, технiчного завдання i планової документацiї.
Операцiї на стадiї розробки включають:
"
проектування, конструювання та випробовування дослiдних зразкiв i моделей;
"
проектування iнструментiв, шаблонiв, форм i штампiв;
"
проектування, конструювання та експлуатацiю дослiдної установки;
"
проектування, конструювання та випробовування нових або вдосконалених матерiалiв,
пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг.
Видатки на розробки до прийняття рiшення щодо технiчної здiйсненностi i
комерцiйної доцiльностi проекту у стадiї розробок, аналогiчно витратам на дослiдження,
визнаються витратами того перiоду, в якому вони були понесенi та подаються у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат.
Витрати, понесенi на стадiї розробки, капiталiзуються i визнаються елементами
вартостi нематерiального активу тiльки тодi, коли Товариство може продемонструвати наявнiсть
всiх наведених нижче умов:
"
технiчну та економiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу так, щоб вiн був
доступний для використання або продажу;
"
свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;
"
свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
"
те, як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi економiчнi вигоди, наприклад,
наявнiсть ринку для результатiв нематерiального активу або для самого нематерiального активу,
або, якщо передбачається його внутрiшнє використання, кориснiсть такого нематерiального
активу;
"
доступнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки
i для використання або продажу нематерiального активу;
"
здатнiсть надiйно оцiнити витрати, пов'язанi з нематерiальним активом в ходi його
розробки.
Вартiсть нематерiального активу, створеного Товариством, включає всi витрати на
створення, виробництво i пiдготовку активу до використання за призначенням, в тому числi:
"
витрати на матерiали i послуги, використанi при створеннi нематерiального активу;
"
витрати на оплату працi персоналу, безпосередньо задiяного в створеннi нематерiального
активу;
"
будь-якi витрати, що мають безпосереднє вiдношення до нематерiального активу, такi як

мито за реєстрацiю юридичного права i амортизацiя патентiв i лiцензiй, якi використовуються
для створення нематерiального активу.
Статтi, зазначенi нижче, не є елементами вартостi нематерiального активу,
створеного Товариством:
"
витрати на збут, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати, якщо тiльки цi
витрати не мають безпосереднього вiдношення до пiдготовки активу до використання;
"
витрати на навчання персоналу в зв'язку з передбачуваною експлуатацiєю активу.
Пiсля прийняття рiшення щодо технiчної здiйсненностi i комерцiйної доцiльностi,
витрати на розробки, що здiйснюються для власних потреб, капiталiзуються i подаються у звiтi
про фiнансовий стан в складi активiв у стадiї створення. Капiталiзованi видатки на розробки у
складi активiв у стадiї створення на кожну промiжну та звiтну дати оцiнюються вiдповiдно до
вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи" щодо собiвартостi нематерiальних активiв.
Капiталiзованi видатки на розробки у складi активiв у стадiї створення на кожну
промiжну та звiтну дати аналiзуються на предмет знецiнення вiдповiдно до вимог МСБО 36
"Зменшення корисностi активiв". У разi виявлення ознак знецiнення, сума знецiнення подається
у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат. Вiдповiдно, сума
вiдновлення корисностi у разi зникнення ознак знецiнення подається у звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших доходiв.
На дату вiдповiдностi критерiям визнання нематерiальним активом капiталiзованi
видатки на розробки рекласифiкуються до складу нематерiальних активiв за найменшою
вартiстю: собiвартiстю або сумою очiкуваного вiдшкодування. Якщо собiвартiсть
капiталiзованих видаткiв на розробки перевищує суму очiкуваного вiдшкодування, то таке
перевищення визнається витратами того перiоду, в якому здiйснено рекласифiкацiю, та
подається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших витрат.
Видатки на випробування - видатки, якi понесенi Товариством для випробування
об'єктiв дослiджень i розробок. Такi видатки визнаються витратами того звiтного перiоду,
протягом якого вони були понесенi, та незалежно вiд результату випробування вiдображаються
у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат.
Якщо результат розробки не вiдповiдає очiкуванням, сума капiталiзованих видаткiв визнається
витратами того звiтного перiоду, в якому вiдбулись змiни в оцiнках технiчної здiйсненностi i
комерцiйної доцiльностi, та вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд у складi iнших витрат.
Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, понесенi пiсля його покупки
або створення, визнаються Товариством в якостi витрат в перiодi їх виникнення, за винятком
тих випадкiв, коли:
"
цi витрати збiльшують майбутнi економiчнi вигоди вiд використання нематерiального
активу;
"
цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При дотриманнi зазначених вище умов наступнi витрати, пов'язанi з нематерiальним
активом, включаються у вартiсть вiдповiдного нематерiального активу.
Товариство оцiнює стадiю створення нематерiального активу та приймає рiшення
щодо технiчної здiйсненностi i комерцiйної доцiльностi такого створення, приймає рiшення про
готовнiсть створеного об'єкта нематерiальних активiв до використання, на кожну промiжну та
звiтну дати аналiзує активи у стадiї створення на предмет знецiнення, визначає можливiсть
капiталiзацiї подальших витрат на нематерiальнi активи.
Видатки на дослiдження i розробки, що виконуються на замовлення клiєнтiв
накопичуються у складi незавершеного виробництва вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси" i
подаються у звiтi про фiнансовий стан в складi оборотних активiв (запасiв).
Завершенi роботи з дослiджень i розробок, якi можуть бути переданi клiєнту,
рекласифiкуються до готової продукцiї, яка вiдображається у звiтi про фiнансовий стан в складi
оборотних активiв (запасiв).

При придбаннi програм разом iз обладнанням, на якому вони встановленi, без видiлення
вартостi програмного продукту або якщо програмне забезпечення використовується виключно з
цим обладнанням i не може бути вiдокремлене, вартiсть таких програм включається до вартостi
обладнання.
Подальша оцiнка нематерiальних активiв
Пiсля первiсного визнання в якостi активу, нематерiальнi активи облiковуються за
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв
Нематерiальний актив розглядається як такий, що має необмежений термiн корисної
служби, якщо аналiз всiх вiдповiдних факторiв вказує на вiдсутнiсть передбачуваної межi у
перiодi, протягом якого, як очiкується, даний актив буде генерувати чистi надходження
грошових коштiв в Товариство. Для всiх iнших об'єктiв нематерiальних активiв Товариство
визначає термiн їх корисного використання.
Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання
нараховується щомiсячно, з дати готовностi активу до експлуатацiї. Термiн корисного
використання нематерiальних активiв може обмежуватися термiном використання, визначеним
умовами контракту з придбання або використання нематерiального активу, судженнями фахiвця
(наприклад, системного адмiнiстратора для програмного забезпечення) або максимального
термiну, встановленого законодавством, але не бiльше 10 рокiв.
Для амортизацiї нематерiальних активiв використовується метод прямолiнiйного
нарахування протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiйнi вiдрахування за
кожен перiод визнаються витратами, крiм випадкiв, коли вони повиннi включатися до
балансової вартостi iншого активу. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу з обмеженим
термiном корисної служби прирiвнюється до нуля.
Нематерiальний актив з необмеженим термiном корисного використання не пiдлягає
амортизацiї.
Амортизацiя нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання
не припиняється у разi припинення використання даного активу, крiм випадкiв, коли такий
актив повнiстю амортизований або класифiкований як необоротний актив, призначений для
продажу (або включений до групи вибуття, класифiкованої як утримувана для продажу).
Товариство тестує нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби на
предмет знецiнення шляхом зiставлення суми очiкуваного вiдшкодування з його балансовою
вартiстю:
"
на щорiчнiй основi на дату рiчної iнвентаризацiї, що максимально наближена до звiтної
дати; та
"
завжди при наявностi ознаки можливого знецiнення нематерiального активу.
Товариство визначає строк корисного використання нематерiального активу та його
лiквiдацiйну вартiсть, тестує нематерiальний активи на предмет знецiнення.
Знецiнення нематерiальних активiв
На дату складання рiчного фiнансового звiту Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких
ознак, що вказують на можливе знецiнення нематерiального активу. Прикладами таких ознак
можуть бути:
"
зменшення ринкової вартостi активу;
"
iстотнi змiни технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умов, якi повиннi
позначитися на становищi Товариства.
Товариство проводить аналiз iснування наведених ознак на кожну дату складання
рiчної фiнансової звiтностi. У разi виявлення таких ознак визначається сума очiкуваного
вiдшкодування нематерiального активу як бiльша з двох величин: вигоди вiд використання
нематерiального активу та вартiсть його можливої реалiзацiї.
У випадку виникнення складнощiв у визначеннi вартостi реалiзацiї, сумою
очiкуваного вiдшкодування активу може вважатися вигода вiд його використання, визначена як

дисконтований потiк грошових коштiв, очiкуваних в результатi використання i подальшого
продажу цього активу.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування нематерiального активу менше, нiж його балансова
вартiсть, в облiку вiдображається зменшення балансової вартостi до суми очiкуваного
вiдшкодування. Це зменшення є збитком вiд знецiнення.
Збиток вiд знецiнення негайно визнається як витрати перiоду. При цьому, для
рiвномiрного розподiлу змiненої балансової вартостi нематерiального активу в майбутнiх
перiодах на систематичнiй основi протягом строку корисної служби, коригується величина
амортизацiйних витрат, з урахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо така є).
В ходi аналiзу наявностi ознак знецiнення Товариство вивчає актуальнiсть оцiнок,
застосовуваних в бухгалтерському облiку стосовно нематерiальних активiв та визначає
необхiднi змiни в облiку окремих об'єктiв (термiн корисної служби, метод амортизацiї,
лiквiдацiйна вартiсть тощо).
Припинення визнання нематерiальних активiв
Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi або тодi, коли
Товариство бiльше не очiкує отримання вiд цього активу будь-яких економiчних вигiд.
Фiнансовий результат, що виникає при припиненнi визнання, визначається як рiзниця
мiж чистими надходженнями при продажу та балансовою вартiстю нематерiального активу.
Облiк витрат, пов'язаних з придбанням i користуванням програмним забезпеченням
У договорах на придбання програмного забезпечення можуть бути передбаченi обов'язковi
платежi, пов'язанi з використанням програмного забезпечення.
У разi, коли такi платежi за своєю суттю є частиною вартостi нематерiальних активiв, вони
капiталiзуються у вартостi таких нематерiальних активiв в перiодi їх нарахування згiдно з
умовами договору та амортизуються разом з об'єктом нематерiальних активiв.
У разi, коли такi платежi за своєю суттю не є частиною вартостi нематерiальних активiв
(роялтi), вони визнаються витратами в перiодi їх нарахування згiдно з умовами договору.
Облiк передплат за нематерiальнi активи
У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти нематерiальних активiв, сума
передоплати вiдображається в роздiлi Звiту про фiнансовий стан "Необоротнi активи" у складi
активiв у стадiї створення, та деталiзуються у примiтках до фiнансової звiтностi.
Основнi засоби
Загальна iнформацiя
Метою даного роздiлу Облiкової полiтики є визначення порядку облiку власних i
орендованих основних засобiв.
Товариство керується вимогами МСБО 16 "Основнi засоби" та МСФЗ 16 "Оренда" для
визначення полiтик i процедур облiку та розкриття iнформацiї про основнi засоби.
Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує для використання у виробництвi
або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для адмiнiстративних цiлей та використовуватиме, за
очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Балансова вартiсть - це сума, за якою актив визнають пiсля вирахування будь-якої суми
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Собiвартiсть - це сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть
iншої форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення,
або (якщо прийнятно) сума, яку розподiляють на цей актив при первiсному визнаннi.
Сума, що амортизується - це собiвартiсть активу або iнша сума, що замiнює собiвартiсть, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його
корисної експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це попередньо оцiнена сума, яку Товариство отримало би на
поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на вибуття,
якщо актив є застарiлим та перебуває у станi, очiкуваному по закiнченнi строку його корисної

експлуатацiї.
Строк корисної експлуатацiї - перiод, протягом якого очiкується, що актив буде придатний для
використання Товариством; або кiлькiсть одиниць виробленої продукцiї чи подiбних одиниць,
що їх Товариство очiкує отримати вiд активу.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу
зобов'язання у звичайнiй операцiї на дату оцiнки.
Комплексний технiчний об'єкт - це споруди, машини, обладнання, якi використовуються в
технологiчному процесi основної дiяльностi та представляють собою сукупнiсть механiзмiв,
пристроїв, обладнання тощо, якi працюють у комплексi.
Збиток вiд зменшення корисностi - це сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму
його очiкуваного вiдшкодування.
Сума очiкуваного вiдшкодування - це бiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на продаж активу або вартостi його використання.
Основнi засоби соцiальної сфери - це об'єкти, якi Товариство утримує для виконання
соцiально-культурних та освiтнiх функцiй, та вiд яких не очiкує отримання в майбутньому
економiчних вигiд, тобто витрати на утримання яких перевищують доходи, отриманi вiд їх
використання.
Технiчне обслуговування - це комплекс заходiв, здiйснюваних з метою пiдтримки
працездатностi або справностi об'єкта при використаннi його за призначенням, зберiганнi,
транспортуваннi.
Класифiкацiя
Товариство видiляє наступнi групи основних засобiв:
Земельнi дiлянки (крiм дiлянок наданих у постiйне користування)
Будинки та споруди
Об'єкти благоустрою територiї та iншi споруди
Iнженернi комунiкацiї
Передавальнi пристрої i механiзми
Машини та обладнання
Обладнання i засоби зв'язку
Транспортнi засоби - авто
Офiснi меблi i приладдя
Офiсна технiка
Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери
Iншi основнi засоби
Коротка характеристика використовуваних груп основних засобiв:
"
Земельнi дiлянки:
вартiсть землi, включаючи витрати, пов'язанi з купiвлею: вiдрахування за юридичнi послуги,
перевiрку прав власностi, тарифи кадастру i комiсiйнi.
"
Будинки: та споруди
"
Об'єкти благоустрою територiї та iншi споруди:
дороги, тротуари, огорожi, насадження, каналiзацiя, зони паркування, вуличне освiтлення,
канали для стiчних вод, колодязi, водогони та газопроводи, технiчнi колодязi для зниження
ризику або запобiгання забруднення навколишнього середовища.
"
Iнженернi комунiкацiї:
системи типу центрального кондицiонування повiтря i опалення, пiдйомники i лiфти, пристрої
контролю забруднення навколишнього середовища i засоби протипожежного захисту, а також
водопровiд, електрична розводка i освiтлювальнi прилади, якi стосуються експлуатацiї будiвель.
"
Передавальнi пристрої та механiзми:
"
Машини та обладнання основного виробництва:
Машини, агрегати та спецiалiзованi транспортнi засоби, якi використовуються безпосередньо у
виробництвi продукцiї, наданнi послуг - беруть участь в основних господарських процесах.

"
Обладнання та засоби зв'язку:
телефоннi i телекснi системи (включаючи мобiльнi телефони, телекомунiкацiйнi мережi, АТС).
"
Транспортнi засоби - автомобiлi загального призначення, вантажнi i легковi автомобiлi,
автобуси, для унiверсального використання.
"
Офiснi меблi i приладдя:
вироби типу столiв, стiльцiв, шаф, килимiв, картин i сейфiв.
"
Офiсна технiка:
факсимiльнi апарати, фотокопiювальнi машини, копiювальнi апарати а також холодильники,
мiкрохвильовi печi, iндивiдуальнi кондицiонери i т.п.
"
Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери:
комп'ютери, принтери, сканери, модеми, монiтори, акустичнi системи для комп'ютерiв i т.п.,
локальнi комп'ютернi мережi. До них не вiдноситься обладнання, яке є невiд'ємною частиною
iншого обладнання (наприклад, комп'ютери, використовуванi для контролю виробничого
процесу, перемикання або видiлення каналiв зв'язку).
"
Iншi основнi засоби:
основнi засоби, що не увiйшли жоден iнший клас основних засобiв.
Балансова вартiсть об'єктiв основних засобiв, якi належать Пiдприємству i знаходяться в
заставi згiдно з чинними кредитними договорами, розкривається у примiтках до фiнансової
звiтностi.
Визнання i постановка на облiк основних засобiв
Об'єкт основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо:
"
є ймовiрнiсть, що пов'язанi з ним майбутнi економiчнi вигоди надiйдуть до Товариства;
"
собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний як актив та придбаний за грошовi
кошти, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю.
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає в себе:
"
цiну його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на
придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок,
"
будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом, наприклад:
витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працiвникам"), якi
виникають безпосередньо вiд спорудження або придбання об'єкта основних засобiв;
витрати на впорядкування територiї;
первiснi витрати на доставку та розвантаження;
витрати на встановлення та монтаж;
гонорари спецiалiстам.
"
первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими прийнятi на себе Товариством або
покладенi на нього вимогами законодавства.
Вартiсть робiт з технiко-економiчного обгрунтування (ТЕО) придбання об'єктiв
основних засобiв вiдноситься на витрати перiоду та включається до iнших витрат у звiтi про
прибутки i збитки.
У випадку отримання об'єкта основного засобу в результатi обмiну на iнший немонетарний
об'єкт, собiвартiсть такого об'єкта оцiнюється за справедливою вартiстю, якщо:
"
операцiя обмiну має комерцiйну сутнiсть та
"
справедливу вартiсть отриманого активу або переданого активу можна достовiрно
оцiнити.
Придбаний об'єкт оцiнюють у такий спосiб, навiть якщо Товариство не може негайно
припинити визнання переданого активу.
Якщо придбаний об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, його собiвартiсть

оцiнюють за балансовою вартiстю переданого активу.
Всi витрати на придбання, отримання або виробництво власними силами об'єктiв основних
засобiв, понесенi до моменту готовностi таких об'єктiв до експлуатацiї, вiдображаються у складi
активiв у стадiї створення. Готовi до експлуатацiї об'єкти переводяться на вiдповiднi рахунки
основних засобiв.
Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт та / або субiнвентарний об'єкт.
Iнвентарним об'єктом основних засобiв визнається об'єкт з усiма пристосуваннями i приладдям,
або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних
самостiйних функцiй, або вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв, що
становлять єдине цiле, призначений для виконання певної роботи. Субiнвентарними об'єктами є
компоненти iнвентарного об'єкту, якi мають рiзний термiн корисної експлуатацiї.
У документi на введення в експлуатацiю зазначений орган має визначити:
"
компоненти (iнвентарнi / субiнвентарнi об'єкти), з яких складається об'єкт (при їх
наявностi),
"
вартiсть об'єкта (компонентiв),
"
строки служби об'єкта (компонентiв) i
"
лiквiдацiйну вартiсть об'єкта (компонентiв).
Об'єкти, зi строком корисної експлуатацiї бiльше одного року, вартiсть яких є несуттєвою
визнаються або у складi основних засобiв з амортизацiєю вiдповiдно до положень цiєї Облiкової
полiтики або облiковуються на окремому рахунку у складi малоцiнних необоротних
матерiальних активiв з нарахуванням амортизацiї на дату їх визнання у повному розмiрi їх
вартостi (100 % зносу). Суттєвiсть з метою визнання основних засобiв визначається на дату
такого визнання вiдповiдно до вартiсного критерiю поняття "основнi засоби", наданого
Податковим кодексом України.
Вартiсть визнаних малоцiнних необоротних матерiальних активiв облiковується на
вiдповiдних субрахунках рахунку 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" з одночасним
визнанням кредиторської заборгованостi (без визнання активiв у стадiї створення). Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи з нарахованим зносом подаються у фiнансовiй звiтностi на нетто
основi i не розкриваються окремо в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Нарахування зносу
малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдноситься до витрат за функцiональним
призначенням.
Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу,
класифiкуються як товари для перепродажу та враховуються вiдповiдно до глави "Запаси" цього
роздiлу.
Витрати, пов'язанi з основними засобами пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв
Товариство роздiляє подальшi витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види:
"
утримання i техобслуговування;
"
ремонт;
"
модернiзацiя.
Витрати на утримання i техобслуговування основних засобiв, пов'язанi з пiдтриманням
об'єкта в справному працездатному станi i не стосуються процедури ремонту, вiдновлення та
замiни. Цi витрати визнаються витратами перiоду в якому вони понесеннi.
Планово-попереджувальнi ремонти, якi проводяться з перiодичнiстю бiльше 1 року,
вважаються окремим компонентом основних засобiв i амортизуються на прямолiнiйнiй основi в
термiни, встановленi технiчними умовами їх проведення. У випадку, якщо перiодичнiсть
ремонту не перевищує 1 рiк, то видатки на його проведення визнаються витратами перiоду, в
якому вони понесеннi, i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у
категорiї витрат за функцiональним призначенням.
Ремонт виконується для вiдновлення справностi та / або вiдновлення ресурсу основного
засобу з можливою замiною або вiдновленням будь-яких його частин, включаючи базовi. У
випадках, коли проведенi роботи вiдновлюють первiснi характеристики об'єкта на строк, що

перевищує 1 рiк, то видатки на проведення таких ремонтiв, збiльшують балансову вартiсть
об'єктiв таких основних засобiв. Такi видатки вiдображаються як зменшення суми нарахованого
зносу вiдремонтованих об'єктiв, а у сумi, яка перевищує суму нарахованого зносу, вiдносяться
на збiльшення первiсної вартостi.
Якщо вiдбувається замiна компонента основних засобiв, який облiковувався як
субiнвентарний об'єкт, припиняється визнання такого об'єкту шляхом списання його первiсної
вартостi та зносу. У разi якщо компонент, що замiнюється, не є повнiстю замортизованим, то
незамортизована частина первiсної вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд у складi iнших витрат.
Модернiзацiя об'єкта основних засобiв призводить до отримання майбутнiх економiчних
вигiд, що перевищують первiсно очiкуванi нормативнi показники iснуючого об'єкта основних
засобiв. Такими вигодами є пiдвищення продуктивностi або строку служби об'єкта основних
засобiв. Витрати на модернiзацiю основного засобу збiльшують його балансову вартiсть через
збiльшення первiсної вартостi.
Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були
понесенi.
Подальша оцiнка основних засобiв
У своїй звiтностi Товариство використовує модель облiку за собiвартiстю.
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Перегляд облiкових оцiнок щодо основних засобiв (термiн корисної служби, метод
амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть тощо) здiйснюється щонайменше на рiчну звiтну дату (або на
дату рiчної iнвентаризацiї, що максимально наближена до звiтної дати), або частiше, за
наявностi явних свiдчень їх змiн.
У разi зниження iнтенсивностi використання основних засобiв здiйснюється перегляд
облiкових оцiнок в частинi очiкуваного термiну корисного використання з одночасним
переглядом методу амортизацiї на дату такого перегляду.
Облiк знецiнення основних засобiв
Резерв знецiнення об'єктiв основних засобiв накопичується на контрактивному рахунку
основних засобiв, який додатково вводиться в систему бухгалтерського облiку з метою
додаткового контролю накопиченої iнформацiї щодо зменшення корисностi окремого об'єкта.
На кожну дату складання рiчної звiтностi Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що
вказують на можливе зменшення корисностi основних засобiв. Зазначену оцiнку наявностi ознак
знецiнення проводить Товариство вiдповiдно до вимог МСБО 36 "Зменшення корисностi
активiв".
Ознаками зменшення корисностi можуть бути:
"
iстотнi змiни, що мали негативнi наслiдки для Товариства, вiдбулися протягом перiоду
або очiкуються в найближчому майбутньому в технологiчних, ринкових, економiчних або
юридичних умовах, в яких працює Товариство, або на ринку, для якого призначений
вiдповiдний актив;
"
протягом перiоду iстотно збiльшилися ринковi процентнi ставки або iншi ринковi
показники прибутковостi iнвестицiй, i цi збiльшення, ймовiрно, вплинуть на ставку дисконту,
яка використовується при обчисленнi вартостi використання активу, i iстотно зменшать суму
його очiкуваного вiдшкодування;
"
є докази старiння або фiзичного пошкодження активу;
"
у звiтному роцi вiдбулись суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на Товариство, або такi
змiни очiкуються в найближчому майбутньому i вони змiнять iнтенсивнiсть або спосiб
нинiшнього чи запланованого використання активу. До числа таких змiн вiдносяться: простiй
активу, плани припинення або реструктуризацiї дiяльностi, в якiй використовується актив,
плани реалiзацiї активу до настання ранiше визначеної дати вибуття, а також переоцiнка термiну
корисної служби активу з визначеного в невизначений.

"

результати використання активу гiрше прогнозованих.
У разi виявлення наведених вище або iнших ознак зменшення корисностi певного активу
або групи активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв
вiдносно незалежно вiд iнших активiв, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування
такого активу або групи активiв.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв
суттєво менша їх балансової вартостi, такий об'єкт або група об'єктiв вважається знецiненими, i
потрiбно нарахувати резерв пiд знецiнення.
Якщо неможливо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування для окремого активу, то
Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування для одиницi, що генерує грошовi кошти.
Збiльшення резерву пiд знецiнення по об'єктах, якi облiковуються за собiвартiстю,
включається до складу iнших витрат вiдповiдного перiоду.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до
строкiв корисного використання, встановлених Товариством.
Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв встановлюється
Товариством.
Нарахування амортизацiї на актив починається з моменту готовностi активу до
експлуатацiї i нараховується щомiсячно до дати припинення його визнання.
Амортизацiя об'єктiв iнших необоротних активiв, включених до складу "Малоцiнних
необоротних матерiальних активiв", нараховується в момент готовностi до експлуатацiї у сумi
100% собiвартостi.
Припинення визнання
Товариство припиняє визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:
"
пiсля вибуття, або
"
коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв,
визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою
вартiстю об'єкта.
Прибуток чи збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв,
включається до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСФЗ 16
"Оренда" не вимагає iншого пiсля продажу з подальшою орендою). Прибуток не може
класифiкуватися як виручка i визнається у складi iнших доходiв вiдповiдного перiоду.
При прийняттi рiшення про продаж об'єкта основних засобiв, вiн класифiкується як
необоротний актив, призначений для продажу.
Визнання видаткiв на створення основних засобiв та iнших необоротних активiв
Активи у стадiї створення включають в себе видатки, безпосередньо пов'язанi зi
створенням (придбанням) iнвестицiйної нерухомостi, основних засобiв та нематерiальних
активiв, включаючи аванси на їх придбання.
Одиницею облiку активiв у стадiї створення можуть бути:
"
iнвестицiйна нерухомiсть;
"
iнвентарний об'єкт у визначеннi, що використовується для цiлей облiку основних засобiв;
"
найменування нематерiальних активiв;
"
дослiдно-конструкторський проект як комплекс робiт з розроблення технiчної
документацiї i технологiї виготовлення дослiдних зразкiв (дослiдних партiй), виробiв нової
технiки, приладiв, апаратури i технологiчних засобiв, машин, систем, комплексiв, речовин,
нових матерiалiв та обладнання для їх виробництва, автоматизованих систем, програм та
програмних продуктiв для обчислювальних машин, систем i комплексiв, модернiзацiї технiки,
приладiв i апаратури, якi iснують, iз метою пiдвищення їхнiх функцiональних показникiв i
властивостей, зокрема продуктивностi, якостi та експлуатацiйної надiйностi за умови
вiдповiдностi зазначеним у п. 57 МСБО 38 "Нематерiальнi активи" критерiям.

Активи у стадiї створення класифiкуються за наступними групами:
iнвестицiйна нерухомiсть у стадiї створення;
основнi засоби у стадiї створення;
нематерiальнi активи у стадiї створення;
iншi об'єкти у стадiї створення;
аванси на придбання (створення) за групами активiв.
Первiсна i подальша оцiнка активiв у стадiї створення здiйснюється за собiвартiстю
понесених видаткiв.
Видатки на створення необоротних активiв облiковуються на вiдповiдних субрахунках
до рахунку "Капiтальнi iнвестицiї" та, при потребi, на окремих субрахунках до iнших рахункiв.
До капiталiзованих видаткiв на створення активiв для власних потреб включаються лише прямi
витрати (прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати). Не
можуть бути капiталiзованi видатки на створення активiв для власних потреб, що вiдносяться до
адмiнiстративних витрат чи витрат на збут.
Якщо капiталiзацiя витрат на активи у стадiї створення припиняється i не вiдновлюється
протягом 3 мiсяцiв, такi активи пiдлягають оцiнцi на предмет вiдповiдностi критерiям визнання
та / або наявностi ознак знецiнення.
Якщо товариство здiйснює освоєння нової технiки та / або освоєння нових технологiчних
процесiв, то пов'язанi з цими процесами видатки, якi не призводять до визнання нематерiального
активу, вiдносяться до витрат перiоду i подаються у звiтi про прибутки та збитки та iнший
сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат.
Припинення визнання активiв у стадiї створення вiдбувається:
"
на дату готовностi активу приносити економiчнi вигоди у заздалегiдь запланованих цiлях
з одночасним визнанням об'єкта iнвестицiйної нерухомостi, або об'єкта основних засобiв, або
нематерiального активу, або
"
на дату встановлення невiдповiдностi критерiям визнання або наявного знецiнення з
одночасним визнанням iнших витрат у звiтi про прибутки i збитки та iншого сукупного доходу.
Активи у стадiї створення подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi необоротних
активiв окремою статтею, а у разi її несуттєвостi в складi тих активiв, видатки на створення яких
були понесенi.
У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти основних засобiв, сума
передоплати вiдображається в роздiлi Звiту про фiнансовий стан "Необоротнi активи" у складi
активiв у стадiї створення, да деталiзуються у примiтках до фiнансової звiтностi.
На кожну дату складання рiчної звiтностi Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що
вказують на можливе зменшення корисностi активiв у стадiї створення та визначає їх
вiдповiднiсть критерiям визнання. Зазначену оцiнку наявностi ознак знецiнення проводить
орган, визначений Товариством, вiдповiдно до вимог МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
Оренда
На дату початку оренди Товариство в якостi орендаря оцiнює актив з права користування
за собiвартiстю. Собiвартiсть такого активу складається з:
а) суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання, оцiненого за теперiшньою вартiстю орендних
платежiв, не сплачених на дату початку оренди, дисконтованих iз застосуванням припустимої
ставки вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити, або (якщо таку ставку не
можна легко визначити) ставки додаткових запозичень Товариства;
б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням
отриманих Товариством вiд орендодавець платежiв, що пов'язанi з орендою, та за вирахуванням
вiдшкодованих чи взятих на себе орендодавцем витрат Товариства;
в) будь-яких первiсних прямих витрат, що понесенi Товариством; та
г) оцiнки витрат, якi будуть понесенi Товариством у процесi демонтажу та перемiщення
базового активу, вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або вiдновлення базового
активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрiм випадкiв, коли такi витрати
"
"
"
"
"

здiйснюються з метою виробництва запасiв.
Пiсля первiсного визнання оцiнка активу з права користування здiйснюється за
первiсною вартiстю.
Нарахування амортизацiї об'єктiв прав оренди здiйснюється на щомiсячнiй основi,
починаючи з дати визнання. Якщо оренда передбачає отримання Товариством права власностi
на базовий актив наприкiнцi строку оренди або якщо оцiнка собiвартостi активу з права
користування передбачає, що Товариство скористається можливiстю його придбати, то
амортизацiя активу з права користування нараховується вiд дати початку оренди i до кiнця
строку корисного використання базового активу. В iнших випадках актив з права користування
амортизується з дати початку оренди до бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець строку
корисного використання активу з права користування або кiнець строку оренди.
Орендне зобов'язання оцiнюється Товариством на дату початку оренди за теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуються iз
застосуванням ставки вiдсотка в орендi, що зазначена в договорi. Якщо така ставка договором
не визначена, то Товариство застосовує ставку, яку воно сплатило би за подiбних економiчних
умов за позикою, взятою на подiбний строк та з подiбним забезпеченням, в сумi, вiдповiднiй
вартостi активу з права користування.
Пiсля дати початку оренди Товариство на кiнець кожного мiсяця оцiнює орендне
зобов'язання, коригуючи залишок нарахованого ранiше зобов'язання шляхом:
а) збiльшення на суму проценту, нарахованого за орендним зобов'язанням за вiдповiдний мiсяць;
б) зменшення на суму здiйснених протягом мiсяця орендних платежiв; та
в) переоцiнки у зв'язку з будь-якими переоцiнками або модифiкацiями оренди, вказаними в п.п.
39-46 МСФЗ 16 "Оренда", або з метою вiдобразити переглянутi фiксованi оренднi платежi.
Розкриття iнформацiї про оренду
Активи з права користування вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
необоротних активiв iз розкриттям детальної iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi.
Зобов'язання за договорами оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
довгострокових i поточних зобов'язань iз розкриттям детальної iнформацiї у примiтках до
фiнансової звiтностi.
Процентнi витрати за зобов'язанням з оренди вiдображаються у складi фiнансових
витрат. Амортизацiйнi вiдрахування за активами з права користування включаються до
операцiйних витрат вiдповiдно до використання орендованого активу в господарському процесi
товариства.
За операцiями, в яких Товариство виступає в якостi орендаря, у фiнансовiй звiтностi
розкриваються показники звiтного перiоду, визначенi у п. 53 МСФЗ 16 "Оренда".
За операцiями, в яких Товариство виступає в якостi орендодавця, у фiнансовiй звiтностi
розкриваються показники звiтного перiоду, визначенi у п. 90 МСФЗ 16 "Оренда".
Фiнансовi iнструменти
Для потреб цього роздiлу Облiкової полiтики використовуються наступнi термiни:
Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового
активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу
у iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом:
i.
отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта
господарювання, або
ii.
обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є
потенцiйно сприятливими.
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є контрактним зобов'язанням:

i.
надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання
або
ii.
обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язаннями з iншим суб'єктом
господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для Товариства.
Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах
Товариства пiсля вирахування всiх його зобов'язань.
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами
або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, за
винятком тих:
а) що їх Товариство має намiр продати негайно або в найближчий час, якi слiд класифiкувати як
утримуванi для продажу, а також тих, що їх Товариство пiсля первiсного визнання визначає за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;
б) що їх Товариство пiсля первiсного визнання визначає як доступнi для продажу,
в) щодо яких утримувач може не вiдшкодувати значною частиною всю суму початкової
iнвестицiї, з iнших причин, нiж зменшення кредиту, якi слiд класифiкувати, як доступнi для
продажу.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - це сума, за якою
фiнансовий актив чи зобов'язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної
суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та
сумою погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення
(прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або
неможливостi iнкасацiї.
Метод ефективного вiдсотка - метод, що використовується для розрахунку амортизованої
собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та для розподiлу й визнання
процентного доходу чи процентних витрат у прибутку або збитку за вiдповiднiй перiод.
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцiнюваних майбутнiх
грошових потокiв або надходжень за очiкуваний строк дiї фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання до валової балансової вартостi фiнансового активу або до амортизованої
собiвартостi фiнансового зобов'язання. Пiд час розрахунку ефективної ставки вiдсотка суб'єкт
господарювання оцiнює очiкуванi грошовi потоки шляхом урахування всiх умов договору за
фiнансовим iнструментом, але не враховує очiкуваних кредитних збиткiв. Цей розрахунок
включає в себе всi комiсiї та пункти, сплаченi або одержанi мiж сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiю, а також усi iншi премiї
або дисконти. При цьому застосовується припущення про можливiсть достовiрної оцiнки
грошових потокiв та очiкуваного строку дiї групи подiбних фiнансових iнструментiв.
Кредитнi збитки - рiзниця мiж усiма договiрними грошовими потоками, що належать
Пiдприємству згiдно з договором, та всiма грошовими потоками, якi Товариство обгрунтовано
очiкує одержати, дисконтована за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (або вiдкоригованою
на кредитний ризик ефективною ставкою вiдсотка за придбаними або створеними
кредитно-знецiненими фiнансовими активами). Грошовi потоки оцiнюються шляхом урахування
всiх умов договору за фiнансовим iнструментом протягом очiкуваного строку дiї такого
фiнансового iнструмента. При цьому враховуються грошовi потоки, якi включають у себе
грошовi потоки вiд реалiзацiї утримуваної застави або iншого засобу покращення кредитної
якостi, що є невiд'ємною частиною умов договору. При цьому припускається, що достовiрна
оцiнка очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента можлива.
Очiкуванi кредитнi збитки - середньозважене значення кредитних збиткiв, у якому за вагу взято
вiдповiднi ризики дефолту.
Компонент фiнансування - контракт, в якому термiни платежiв, погодженi сторонами договору
(явно або неявно), надають однiй iз сторiн значну вигоду у фiнансуваннi передачi товарiв або
послуг що зумовлює необхiднiсть коригувати визначену контрактом суму компенсацiї з метою
врахування часової вартостi грошей. Коригування визначеної контрактом величини компенсацiї

на предмет iстотного компоненту фiнансування проводиться з метою визнання доходу
продавцем у сумi, яку клiєнт заплатив би за обiцянi товари або послуги, якби клiєнт
розплачувався за цi товари або послуги грошовими коштами, коли (або по мiрi того, як) вони
переходять до клiєнта. Оцiнюючи, чи мiстить контракт компонент фiнансування та чи є цей
компонент iстотним для контракту, Товариство має розглянути всi доречнi факти й обставини, у
тому числi обидва такi аспекти:
a) рiзницю (якщо вона є) мiж величиною обiцяної компенсацiї та цiною продажу у грошових
коштах на обiцянi товари або послуги; та
б) об'єднаний вплив обох таких величин:
i.
очiкуваної тривалостi часу мiж часом передачi суб'єктом господарювання обiцяних
товарiв або послуг клiєнтовi та часом оплати клiєнтом за цi товари або послуги; та
ii.
переважних ставок вiдсотка на вiдповiдному ринку.
Визнання та припинення визнання
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання тодi й лише тодi, коли
воно стає стороною договiрних положень щодо вiдповiдного фiнансового iнструмента.
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або
б) Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
активу; або
в) Товариство зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого
фiнансового активу, але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки
одному або кiльком одержувачам.
Товариство пiд час передавання фiнансового активу оцiнює, в якому обсязi за ним
залишаються ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. При цьому:
а) якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим
активом, то воно припиняє визнання фiнансового активу i окремо визнає як активи або
зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi;
б) якщо Товариство в основному зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд володiння
фiнансовим активом, то Товариство продовжує визнавати фiнансовий актив;
Товариство припиняє визнання фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання) тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання,
передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю,
включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнається в
прибутку або збитку.
Значна модифiкацiя умов iснуючого фiнансового iнструмента або його частини
(незалежно вiд того, чи пов'язана ця змiна з фiнансовими труднощами боржника) облiковується
як погашення первiсного фiнансового iнструмента та визнання нового фiнансового iнструмента.
До значних модифiкацiй умов вiдносяться:
"
змiна контрагента;
"
змiна валюти фiнансового iнструмента;
"
змiна бiльш нiж на 10 % очiкуваного грошового потоку.
Для фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, пiсля
значної модифiкацiї розраховується нова ефективна ставка вiдсотка.
У випадку перегляду договiрних грошових потокiв вiд фiнансового iнструмента або їх
модифiкацiї в iнший спосiб, коли перегляд або модифiкацiя не призводять до припинення
визнання такого фiнансового активу, Товариство перераховує валову балансову вартiсть
фiнансового iнструмента заново та визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї в прибутку або
збитку. Валова балансова вартiсть фiнансового iнструмента перераховується заново як
теперiшня вартiсть переглянутих або модифiкованих договiрних грошових потокiв,

дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка.
Класифiкацiя
Класифiкацiя фiнансових активiв
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за
"
амортизованою собiвартiстю,
"
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або
"
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Класифiкацiя здiйснюється на основi обох таких критерiїв:
"
бiзнес-моделi, прийнятої Товариством для управлiння вiдповiдними фiнансовими
активами; та
"
установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного
дотримання обох зазначених нижче умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання
фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
"
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у
разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
"
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд.
Загальний пiдхiд, який Товариство використовує для класифiкацiї фiнансових активiв:
Фiнансовий актив Амортизована собiвартiсть Справедлива вартiсть через iнший сукупний
дохiд Справедлива вартiсть через прибуток або збиток
Грошовi кошти та їх еквiваленти Х
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
Iнша дебiторська заборгованiсть, крiм авансiв виданих
*
Кредити наданi
Х
Борговi цiннi папери Х
Iнструменти капiталу
Х
Похiднi фiнансовi iнструменти
Х
Х- визначений метод застосування
Товариство пiд час первiсного визнання будь-якого фiнансового активу може
безвiдклично призначити його як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, якщо таке рiшення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або
визнаннi, що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi
прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах.
Товариство пiд час первiсного визнання iнвестицiй в iнструменти власного капiталу
iнших суб'єктiв господарювання, призначених для стратегiчних цiлей (наприклад, щоб змiцнити
дiловi зв'язки або отримати доступ на певний ринок), може прийняти безвiдкличне рiшення про
вiдображення подальших змiн справедливої вартостi таких iнвестицiй в iншому сукупному
доходi. Пiсля продажу такої iнвестицiї змiни її справедливої вартостi не рекласифiкуються в
прибутки та збитки, а напряму змiнюють нерозподiлений прибуток.
На дату визнання фiнансового активу (крiм поточної дебiторської заборгованостi, що
виникла в звичайнiй дiяльностi, стосовно якої не вiдбувалися змiни у стандартнi договiрнi
вимоги, результатом яких суттєвi змiни в грошових потоках) або суттєвої модернiзацiї умов

такого активу Товариство виконує SPPI-тест. SPPI-тесту не проводиться для фiнансових активiв,
якщо їх договiрнi умови є аналогiчними до договiрних умов фiнансового активу, який вже
пройшов цей тест.
SPPI-тест має пiдтвердити, що:
а)
базовi грошовi потоки включають
i)
погашення всiєї суми основного боргу та
ii)
елемент вартостi грошей в часi або не включення елементу вартостi грошей в часi є
звичайною дiловою практикою;
б)
iншi грошовi потоки (за наявностi) вiдносяться виключно до одного з наступних:
i)
маржа прибутку,
ii)
компенсацiя за кредитний ризик, iншi звичайнi ризики та витрати, по'вязанi з
кредитуванням,
iii)
компенсацiєю адмiнiстративних витрат.
Наявнiсть iнших грошових потокiв, що не вiдповiдають SPPI, не впливає на результати
тесту за умови їх не суттєвостi або надзвичайно низької ймовiрностi їх виникнення. Товариство
визначає суттєвiсть для SPPI-тесту на рiвнi 2% вiд загального грошового потоку.
SPPI-тест проводиться для групи фiнансових активiв з стандартизованими договiрними
умовами або для окремого фiнансового активу з iндивiдуальними умовами. SPPI-тест для групи
фiнансових активiв проводиться одноразово пiд час затвердження договiрних умов, а не для
кожного фiнансового активу окремо.
Повторний SPPI-тест проводиться у випадку внесення суттєвих змiн в умови фiнансового
iнструменту.
Фiнансовi активи, якi не пройшли SPPI-тест, мають бути класифiкованi як оцiнюванi за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Всi фiнансовi зобов'язання Товариства класифiкуються як такi, що в подальшому
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
"
фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток;
"
фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового
активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi;
"
договорiв фiнансової гарантiї;
"
зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової.
Пiсля первiсного визнання Товариство надалi оцiнює договори фiнансової гарантiї та
зобов'язання iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової, за бiльшою з таких
сум:
"
сумою резерву пiд збитки, очiкуванi вiд такого фiнансового iнструменту, або
"
первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу,
визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням змiн у
прибутку або збитку.
Товариство має право пiд час первiсного визнання безвiдклично вiднести фiнансове
зобов'язання до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї через одну з таких
причин:
"
воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому
випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за
ними на рiзних основах; або
"
група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває
в управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з
документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування.

Загальний пiдхiд, який Товариство використовує для класифiкацiї фiнансових зобов'язань:
Фiнансове зобов'язання
Амортизована собiвартiсть Особливий пiдхiд Справедлива
вартiсть через прибуток або збиток
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть Х
Iнша кредиторська заборгованiсть, крiм авансiв отриманих
Х
Кредити отриманi Х
Випущенi борговi цiннi папери
Х
Зобов'язання з кредитування та договори фiнансової гарантiї
Х
Похiднi фiнансовi iнструменти
Х
Х- обраний метод
Класифiкацiя та перекласифiкацiя фiнансових iнструментiв визначається Товариством.
Перекласифiкацiя
Фiнансовi активи
Товариство здiйснює перекласифiкацiю всiх охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових
активiв тодi й лише тодi, коли змiнюється бiзнес-модель управлiння фiнансовими активами.
Якщо Товариство проводить перекласифiкацiю фiнансових активiв, воно застосовує
перекласифiкацiю перспективно, починаючи з дати перекласифiкацiї. При цьому не
переглядаються визнанi ранiше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки вiд
зменшення корисностi) або проценти.
Пiдсумкова
класифiкацiя
Початкова
класифiкацiя Амортизована собiвартiсть Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд
Справедлива вартiсть через прибуток або збиток
Амортизована собiвартiсть
Справедлива вартiсть оцiнюється станом на дату
перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виник iз рiзницi мiж попередньою
амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю, визнається в
iншому сукупному доходi. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв у
результатi перекласифiкацiї коригуванню не пiдлягають.
Справедлива вартiсть оцiнюється
станом на дату перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виник iз рiзницi мiж
попередньою амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю,
визнається в прибутку або збитку.
Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд
Фiнансовий актив перекласифiковується
за своєю справедливою вартiстю станом на дату перекласифiкацiї. Однак, кумулятивний
прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з
власного капiталу та вiдповiдно коригується справедлива вартiсть фiнансового активу станом на
дату перекласифiкацiї. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв у
результатi перекласифiкацiї коригуванню не пiдлягають.
Фiнансовий актив i надалi
оцiнюється за своєю справедливою вартiстю. Кумулятивний прибуток або збиток, що був
ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, перекласифiковується з власного капiталу в
прибуток або збиток як коригування перекласифiкацiї станом на дату перекласифiкацiї.
Справедлива вартiсть через прибуток або збиток Справедлива вартiсть станом на дату
перекласифiкацiї стає його новою валовою балансовою вартiстю.
Фiнансовий актив i надалi
оцiнюється за своєю справедливою вартiстю
Фiнансовi зобов'язання
Товариство не проводить перекласифiкацiї жодних фiнансових зобов'язань.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання не пiдлягають взаємозалiку за винятком тих
випадкiв, коли Товариство:
"
на поточний момент має законне право на залiк визнаних сум (iснує договiр мiж
сторонами про взаємозалiк заборгованостей); i

"
має намiр або провести розрахунок шляхом залiку зустрiчних вимог, або одночасно
реалiзувати актив та виконати зобов'язання.
Оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань
За винятком торговельної дебiторської заборгованостi, Товариство пiд час первiсного
визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за його справедливою вартiстю
плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на операцiю, що можуть бути
безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання.
При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть
за цiною операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами"), якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту
фiнансування згiдно з МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Подальша оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйснюється
вiдповiдно до його класифiкацiї.
Оцiнка за амортизованою собiвартiстю
Метод ефективного вiдсотка
Якщо угоду укладено на ринкових умовах - застосовується розрахункова ефективна
ставка вiдсотка.
Якщо угоду укладено на неринкових умовах, то за ефективну ставку вiдсотка
приймається ринкова ставка. Товариство визначає ринкову ставку у вiдповiдностi з економiчним
профiлем контрагента з врахуванням iндустрiї, юрисдикцiї та iнших факторiв. Джерелом
iнформацiї для визначення ринкової ставки зазвичай служать данi Нацiонального банку України
про кредитнi ставки.
Ринкова ставка визначається Товариством.
Дисконти / премiї пiд час визнання фiнансового iнструмента визнаються як:
"
коригування виручки або вартостi квалiфiкованого активу, якщо Товариство визнає
компонент фiнансування;
"
iнвестицiя або додатковий капiтал пiд час операцiї з пов'язаними сторонами та
товариствами з державною часткою бiльше 50%;
"
прибуток або збиток першого дня - в iнших випадках.
Процентний дохiд розраховується за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок
здiйснюється шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi
фiнансового активу за винятком:
а) придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових
активiв застосовується вiдкоригована на кредитний ризик ефективна ставка вiдсотка до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання.
б) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами, але згодом стали кредитно-знецiненими фiнансовими активами. Для таких фiнансових
активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка до амортизованої собiвартостi фiнансового
активу в наступних звiтних перiодах.
Процентнi витрати розраховуються за методом ефективного вiдсотка. Розрахунок
здiйснюється шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi
фiнансового зобов'язання.
Спрощений пiдхiд до короткострокових фiнансових iнструментiв
Якщо вплив дисконтування не є суттєвим, Товариство використовує "нульову" ставку
вiдсотка для короткострокових безвiдсоткових фiнансових iнструментiв.
Кредитно-знецiненi фiнансовi активи
Кредитно-знецiненi фiнансовi активи (безнадiйна заборгованiсть) - це фiнансовi активи,
що вiдповiдають критерiям:
"
контрагент, якого визнано банкрутом;

"
лiквiдацiя контрагента;
"
прострочення заборгованостi бiльше нiж на визначений термiн (рiк вiд дати завершення
строку позовної давностi).
Товариство щоквартально здiйснює тестування фiнансових активiв та визначає, чи є
вони кредитно-знецiненими.
Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи залишаються такими
назавжди.
Очiкуванi кредитнi збитки
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю
створюються на весь її життєвий цикл i облiковуються як контрактиви на вiдповiдних рахунках
торгової дебiторської заборгованостi з вiдповiдним визнанням у складi iнших операцiйних
витрат.
Нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв здiйснюється Товариством.
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв переглядається на кожну промiжну звiтну дату.
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом у спосiб, що
вiдображає:
а)
об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
можливих результатiв;
б)
часову вартiсть грошей; та
в)
обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови
та прогнози майбутнiх економiчних умов.
Очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються на iндивiдуальнiй основi i вiдображають оцiнку
втрати грошових коштiв у порiвняннi з договiрними умовами.
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються на iндивiдуальнiй основi.
Товариство оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що
дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту.
Для визначення кредитних збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю та
дебiторської заборгованостi за орендою допускається об'єднувати однотипнi iндивiдуально
несуттєвi суми заборгованостi в єдину групу оцiнки.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд, визнається в iншому сукупному доходi, окрiм прибутку чи збитку
вiд зменшення корисностi, прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць, процентiв доти, доки не
вiдбудеться припинення визнання або перекласифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення
визнання фiнансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в
iншому сукупному доходi, перекласифiкується з власного капiталу в прибуток або збиток як
коригування перекласифiкацiї.
Проценти нараховуються за методом ефективного вiдсотка i визнаються в прибутку або
збитку.
Активи i зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Будь-який прибуток або збиток за фiнансовим активом або зобов'язанням, що оцiнюється
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, визнається в прибутку або збитку як змiна
справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається Товариством пiд
час визнання або перекласифiкацiї, а також на кожну квартальну дату.
Грошовi кошти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках
та депозитiв з термiном погашення до 12 мiсяцiв. Депозити з термiном погашення бiльше
12 мiсяцiв облiковуються у складi iнших необоротних активiв.
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторською заборгованiстю

Видатки, пов'язанi з нарахуванням резерву очiкуваних кредитних збиткiв, включаються
до складу iнших витрат операцiйної дiяльностi звiтного перiоду в тому перiодi, у якому вони
виникли. Нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв здiйснюється у перiодi виникнення
вiдповiдного термiну прострочки оплати на останнiй день звiтного кварталу.
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю
визнаються в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дебiторської
заборгованостi, за якою було виявлено збiльшення кредитного ризику.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк - очiкуванi кредитнi збитки, що виникають внаслiдок
всiх можливих випадкiв дефолту протягом очiкуваного строку погашення торгової дебiторської
заборгованостi.
З метою оцiнки резерву очiкуваних кредитних збиткiв торгова дебiторська
заборгованiсть класифiкується за стадiями рiвня кредитного ризику (табл. 1).
Таблиця 1. Рiвнi кредитного ризику торгової дебiторської заборгованостi
Стадiя Фактори, що впливають на рiвень кредитного ризику Питома вага фактора (f), %
I - низький кредитний ризик
Вiдсутнi ознаки значного збiльшення кредитного ризику чи
дефолту, характернi для II та III стадiй. 1,0
II - значне збiльшення кредитного ризику Прострочка оплати бiльш нiж на 60 днiв 40,0
Значна або очiкувана змiна результатiв операцiйної дiяльностi дебiтора
20,0
Iснуюча або прогнозована несприятлива змiна технологiчних, економiчних, юридичних,
полiтичних та iнших умов, якi можуть вплинути на платоспроможнiсть дебiтора
15,0
Значна змiна курсiв валют (для торгової дебiторської заборгованостi у валютi) (бiльше 10
% вiд значення за попереднiй звiтний перiод)
5,0
Значна змiна зовнiшнiх процентних ставок (бiльше 10 % вiд значення за попереднiй
звiтний перiод)
5,0
Значна змiна iнших показникiв кредитного ризику
5,0
III - дефолт Прострочка оплати бiльш нiж на 120 днiв 100
Малоймовiрно, що зобов'язання контрагента перед Товариством будуть погашенi в
повному обсязi
Початок судового провадження, лiквiдацiї або процедури банкрутства контрагента
Запаси
Загальна iнформацiя
Метою даного роздiлу Облiкової полiтики є визначення основних принципiв i основ
ведення бухгалтерського облiку товарно-матерiальних запасiв (МСБО 2 "Запаси").
Запаси - це активи, якi:
"
утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
"
перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
або
"
iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому
процесi або при наданнi послуг.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус
попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу.
Справедлива вартiсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, або за справедливою
вартiстю iншого вiдшкодування, переданого постачальниковi на дату придбання.
Аварiйний (страховий) запас - це запас матерiальних ресурсiв, який створюється Товариством
для запобiгання можливим зупинкам виробництва через перебої в постачаннi та для лiквiдацiї
аварiй.
Класифiкацiя
Запаси класифiкуються за такими групами:
"
сировина i матерiали;

"
"
"
"
"
"

паливо;
запаснi частини;
товари;
будiвельнi матерiали
швидкозношуваний iнвентар;
iншi запаси.
Активи, якi не вiдповiдають визначенню запасiв та використовуються менше одного року
або одного операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року (запаснi частини, будiвельнi
матерiали, тара i тарнi матерiали, iншi товарно-матерiальнi цiнностi, якi не використовуються у
виробничому процесi) вiдображаються у складi iнших оборотних активiв Товариства.
Визнання запасiв
Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому i:
"
iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в
майбутньому;
"
їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.
Пiдставою для визнання (припинення визнання) запасiв є наявнiсть (вiдсутнiсть) контролю,
тобто здатностi керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигiд вiд
нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим суб'єктам господарювання
керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього.
Товариство визнає активами придбанi запаси на пiдставi переходу контролю, навiть якщо
такi запаси фiзично не доставленi в його примiщення (наприклад, товари в дорозi, тощо).
Балансова вартiсть запасiв, що знаходяться в заставi згiдно з чинними кредитними договорами
або iншими зобов'язаннями, розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi.
Оприбуткована рекламна продукцiя (незалежно вiд термiну використання) визнається у
звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi витрат на збут в перiодi придбання
зi створенням контрактивного рахунку i у звiтi про фiнансовий стан подається у складi
оборотних активiв на нетто-основi.
У складi запасiв визнаються також предмети швидкозношуваного iнвентарю, що
використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу (якщо
вiн бiльше одного року), зокрема: iнструменти, господарський iнвентар, дрiбнi запаснi частини
спецiальне оснащення, спецiальний одяг тощо. Вартiсть швидкозношуваного iнвентарю в
момент його передачi в експлуатацiю вiдображається на контрактивному рахунку з одночасним
визнанням витрат звiтного перiоду. Облiк переданих в експлуатацiю предметiв такого iнвентарю
протягом строку їх фактичного використання ведеться в розрiзi вiдповiдальних за експлуатацiю
осiб.
Оцiнка запасiв
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин:
"
Собiвартiстю;
"
Чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на
переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Собiвартiсть запасiв складаються з:
"
цiни придбання;
"
ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi
господарювання податковими органами);
"
витрат на транспортування, навантаження i розвантаження;
"
iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням та виготовленням запасiв,
матерiалiв та послуг.
Первiсна вартiсть запасiв формується на дату визнання i не коригується у наступних
звiтних перiодах. Будь-якi змiни вартостi запасiв, зазначенi в наданих постачальниками

первинних документах, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у
складi iнших операцiйних доходiв або витрат перiоду, в якому така змiна вiдбулась.
Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться без використання окремого
субрахунку. Суми транспортно-заготiвельних витрат облiковуються методом прямого облiку
шляхом включення до первiсної вартостi придбаних запасiв при їх оприбуткуваннi.
Транспортно-заготiвельнi витрати понесенi при придбаннi рiзних найменувань запасiв,
включаються до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх розподiлу пропорцiйно вартостi
придбаних запасiв у постачальникiв, якщо такий розподiл можливо здiйснити без надмiрних
витрат i зусиль.
Транспортно-заготiвельнi витрати, якi не можуть бути чiтко iдентифiкованi з
конкретним видом запасiв, але є необхiдними для забезпечення органiзацiї безперервного
процесу господарської дiяльностi, включаються до загальновиробничих витрат поточного
перiоду.
Отриманi вiд постачальникiв знижки вираховуються при визначеннi собiвартостi.
Якщо запаси придбанi на умовах вiдстрочки оплати, коли така угода фактично мiстить
компонент фiнансування, цей компонент, наприклад, рiзниця мiж цiною закупiвлi на умовах
звичайного торгового кредиту та сплаченою сумою, визнається як фiнансовi витрати.
У вартiсть придбаних запасiв не включаються витрати на проведення ринкових
дослiджень, з пошуку i вiдбору постачальника, на залучення консультантiв тощо. Цi витрати
визнаються у складi адмiнiстративних або витрат на збут.
При облiку запасiв в їх вартiсть Товариство включає i iншi витрати, якщо тiльки вони
пов'язанi з приведенням цих запасiв у стан, придатний для використання в належних цiлях.
Витрати, якi не включаються до вартостi запасiв i вiдносяться на витрати в перiодi їх
виникнення:
"
значне перевищення нормальних для вiдповiдного ринку витрат на закупiвлю або
виготовлення вiдповiдних матерiальних цiнностей;
"
значне перевищення нормальних для вiдповiдного процесу втрат при закупiвлi або
виготовленнi вiдповiдних матерiальних цiнностей;
"
витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не є частиною технологiчного процесу
доведення їх до визначеного стану готовностi;
"
адмiнiстративнi витрати i витрати на збут;
"
витрати за кредитами (вiдсотки), отриманим для придбання запасiв.
Запаси, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), на дату визнання
оцiнюються за вартiстю замiщення. Вартiсть замiщення - це визначена на дату оцiнки поточна
вартiсть витрат на створення (придбання) запасу, подiбного до об'єкта оцiнки, який може бути
йому рiвноцiнною замiною. За неможливостi визначення вартостi замiщення безоплатно
отриманi запаси оцiнюються за справедливою вартiстю, визначеною вiдповiдно до вимог МСФЗ
13 "Оцiнка справедливої вартостi", з одночасним визнанням поточного вiдкладеного доходу.
Вiдкладений дохiд визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у складi
iнших операцiйних доходiв у перiодi використання чи реалiзацiї запасу. Запаси, отриманi в
результатi безоплатної передачi (дарування), облiковуються окремо вiд iнших запасiв.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати:
"
прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, покупних напiвфабрикатiв i
комплектуючих виробiв, iнших виробничих матерiалiв);
"
прямi витрати на оплату працi (заробiтна плата та iншi платежi працiвникам, зайнятим на
виробництвi продукцiї);
"
iншi прямi витрати (усi iншi витрати, якi можуть бути вiднесенi на конкретний об'єкт
витрат: амортизацiя обладнання, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда
землi, на якiй знаходяться виробничi примiщення, i т.п.);
"
змiннi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються
пропорцiйно змiнi обсягiв виробництва, такi як допомiжнi матерiали, зарплата обслуговуючих

працiвникiв, наладчикiв, такелажникiв, кранiвникiв);
"
постiйнi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi залишаються
постiйними при змiнi обсягiв виробництва, такi як знос i обслуговування загальновиробничих
примiщень i обладнання, амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого
призначення) в сумi, розподiленої на витрати виробництва.
Розподiл загальновиробничих витрат на собiвартiсть незавершеного виробництва
здiйснюється пропорцiйно прямим витратам на основну заробiтну плату основного виробничого
персоналу.
Нерозподiлена сума постiйних загальновиробничих витрат вiдноситься на собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в перiодi виникнення таких витрат.
Метод оцiнки запасiв при вибуттi
При вiдпуску запасiв оцiнка їх вибуття здiйснюється наступним чином:
Для не взаємозамiнних запасiв при вибуттi використовується виключно метод
iдентифiкованої собiвартостi.
Для взаємозамiнних запасiв використовується метод ФIФО - за собiвартiстю перших за
часом надходження запасiв.
Товариство використовує один i той же метод оцiнки для всiх одиниць запасiв, якi мають
однакове призначення та однаковi умови використання.
Облiк знецiнення запасiв
Товариство за результатами кожної щорiчної iнвентаризацiї, а також на iншi дати,
визначенi окремими розпорядженнями керiвництва, робить оцiнку iснування ознак знецiнення
запасiв та визначає суму такого знецiнення або вiдновлення корисностi запасiв. Аналiз ознак
знецiнення запасiв та визначення сум такого знецiнення або вiдновлення корисностi проводить
Товариство.
Знецiнення визнається у випадку, якщо собiвартiсть запасiв може виявитися
невiдшкодованою через зменшення їх вартостi у зв'язку з пошкодженням, частковим або повним
старiнням, незатребуванiстю, внаслiдок змiни ринкових цiн або зростання необхiдних витрат на
приведення запасiв до необхiдного стану для їх використання або продажу.
Аналiзу на наявнiсть ознак знецiнення мають пiддаватися всi запаси. Щодо запасiв, якi на
дату оцiнки не використовувались впродовж 12 мiсяцiв, визначається чиста вартiсть реалiзацiї
на дату вiдповiдної оцiнки. Зменшення вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї
вiдображається як iншi операцiйнi витрати з одночасним визнанням резерву на знецiнення, що
вiдображається на контрактивних рахунках до запасiв.
Якщо чисту вартiсть реалiзацiї встановити практично не можливо, суму знецiнення запасу
встановлює Товариство.
Знецiнення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуацiї, коли запаси
вiдносяться до одного i того ж асортименту виробiв, що мають одне i теж призначення, i якi
практично не можуть бути оцiненi окремо вiд iнших статей, можливе проведення знецiнення по
згрупованих статях.
У разi якщо обставини, що викликали уцiнку запасiв нижче собiвартостi, бiльше не
iснують, або такi запаси використанi у господарськiй дiяльностi, резерв знецiнення щодо таких
запасiв вiдповiдно сторнується на суму, що не перевищує визнане ранiше знецiнення
вiдповiдного найменування запасу. У разi недостатностi у звiтному перiодi iнших операцiйних
витрат зi знецiнення сума вiдновлення корисностi (але не бiльше первiсної собiвартостi)
визнається у складi iнших операцiйних доходiв.
Облiк запасiв по договорам комiсiї та давальницької сировини
Запаси, отриманi Товариством, як комiсiонером в договорах комiсiї, не визнаються в
активах i враховуються на позабалансових рахунках.
Запаси, отриманi Товариством для переробки в якостi давальницької сировини, також не
визнаються його активами i враховуються на позабалансових рахунках.
Запаси, переданi Товариством третiй сторонi на переробку або реалiзацiю за договорами

комiсiї, враховуються на вiдповiдних балансових рахунках облiку запасiв.
Власний капiтал
Загальна iнформацiя
Дана глава Облiкової полiтики визначає основнi принципи i методи ведення
бухгалтерського облiку компонентiв власного капiталу Товариства.
Власний капiтал - це частина в активах Товариства, що залишається пiсля вирахування його
зобов'язань (чистi активи).
Додатковий капiтал - це iнший, не зареєстрований в установчих документах Товариства капiтал,
вкладений засновниками (власниками) Товариства.
Резервний капiтал - це страховий капiтал, створений Товариством за рахунок вiдрахувань
власного прибутку з метою погашення можливих збиткiв, здiйснення виплат власнику при
недостатньому забезпеченнi коштами.
Класифiкацiя
Власний капiтал Товариства складається з:
"
Зареєстрованого (статутного) капiталу;
"
Резервного капiталу;
"
Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).
Статутний капiтал
Статутний капiтал зафiксований в установчих документах - загальна вартiсть активiв, якi є
внеском засновникiв (власникiв) до капiталу Товариства.
Статутний капiтал оцiнюється як сумарна вартiсть вкладiв засновникiв (власникiв)
Товариства.
Рiзниця мiж справедливою та номiнальною вартiстю внеску враховується:
"
як додатково внесений капiтал - якщо рiзниця позитивна;
"
у статтi "Нерозподiлений прибуток" - якщо рiзниця негативна.
У разi збiльшення статутного капiталу за рахунок внескiв грошовими коштами або iншим
майном при оцiнцi внескiв засновникiв iснують такi особливостi:
"
Величина статутного капiталу, внесеного в iноземнiй валютi, перераховується в
функцiональну валюту за поточним курсом на дату надходження;
"
Iнше майно, вкладене засновниками в якостi внеску до статутного капiталу, оцiнюється i
приймається до облiку за справедливою вартiстю.
Всi змiни статутного капiталу вiдображаються в облiку вiдповiдно до рiшення
засновникiв (власникiв).
Капiтал у дооцiнках
Капiтал у дооцiнках вiдображає iнформацiю про суми збiльшення вартостi необоротних
активiв i фiнансових iнструментiв в результатi переоцiнки, якi вiдповiдно до МСФЗ визнаються
в iншому сукупному доходi та накопичуються у власному капiталi.
Списання сум дооцiнок зi складу додаткового капiталу до нерозподiленого прибутку
вiдбувається в момент припинення визнання вiдповiдного переоцiненого активу.
Додатковий капiтал
Додатково вкладений капiтал зокрема включає вартiсть безоплатно отриманих вiд
власника (власникiв) необоротних активiв (за виключенням внескiв до статутного капiталу) на
пiдставi вiдповiдних рiшень повноважних органiв власника (власникiв). Оцiнка майна,
отриманого вiд власникiв безоплатно, здiйснюється за справедливою вартiстю на дату визнання.
Безоплатно отриманi необоротнi активи отриманi пiсля їх визнання амортизуються з
вiдображенням вiдповiдних витрат за функцiональним призначенням у Звiтi про сукупнi доходи
або з визнанням капiталiзацiї у складi незавершеного виробництва чи активiв у стадiї створення.
Зменшення додаткового капiталу вiдбувається в момент припинення визнання безоплатно
отриманого необоротного активу з одночасним збiльшенням нерозподiленого прибутку.
Резервний капiтал
Формування резервного капiталу здiйснюється згiдно з вимогами статуту Товариства за їх

наявностi.
Iншi резерви у власному капiталi можуть створюватися вiдповiдно до законодавства, а
також за рiшенням власникiв Товариства.
Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим пiдсумком
шляхом додавання чистого фiнансового результату дiяльностi Товариства за поточний перiод до
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
Залишок нерозподiленого прибутку розподiляється вiдповiдно до внутрiшнiх розпорядчих
документiв Товариства та законодавства.
Визначення фiнансового результату та величини нерозподiленого прибутку (непокритих
збиткiв) здiйснюється на кожну промiжну звiтну дату.
Розподiл прибутку вiдбувається за рахунок:
"
Нарахованих дивiдендiв
"
Вiдрахування в резервний капiтал.
Використання нерозподiленого прибутку здiйснюється тiльки на пiдставi рiшення
власникiв.
Коригування помилок, що суттєво впливають на звiтнiсть попереднiх перiодiв,
здiйснюються вiдповiдно до глави 6 "Викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок помилок"
роздiлу 1 Облiкової полiтики.
У разi змiни Облiкової полiтики та у разi прийняття нових або змiни iснуючих МСФЗ чи
МСБО, якi застосовуються ретроспективно, необхiднi коригування вiдображаються за рахунок
вхiдного залишку нерозподiленого прибутку.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.
Забезпечення, Умовнi активи та умовнi зобов'язання
Загальна iнформацiя
Дана глава Облiкової полiтики визначає вiдповiднi критерiї визнання та основи
оцiнки, що застосовуються до формування забезпечень, умовних активiв та зобов'язань у
вiдповiдностi до вимог МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Для потреб цього роздiлу використовуються наступнi термiни:
Забезпечення - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою.
Зобов'язання - це заборгованiсть, що виникає як результат минулих подiй, погашення якої
призведе до вибуття з Товариства ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду.
Конструктивне зобов'язання - зобов'язання, яке є наслiдком дiй суб'єкта господарювання, коли
суб'єкт господарювання вказав iншим сторонам, що вiн вiзьме на себе певну вiдповiдальнiсть
згiдно з порядком, установленим його минулою практикою, опублiкованими полiтиками чи
достатньо конкретною поточною заявою та, як наслiдок, у iнших сторiн виникає обгрунтоване
очiкування, що цi зобов'язання будуть виконанi.
Обтяжливий контракт - контракт, за яким неминучi витрати на погашення зобов'язання
перевищуватимуть очiкуванi економiчнi вигоди вiд контракту.
Подiя, що зобов'язує - подiя, що створює юридичне чи конструктивне зобов'язання, яке
призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню
зобов'язання.
Умовний актив - це можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого
пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених
майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання.
Умовне зобов'язання - це:
а)
можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого
пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених
майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання, або
б)
iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки,

немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде
необхiдним для погашення зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцiнити достатньо
достовiрно.
Юридичне зобов'язання - зобов'язання, яке виникає внаслiдок:
а)
контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);
б)
законодавства, або
в)
iншої дiї закону.
Забезпечення
Умови визнання забезпечення:
"
iснує зобов'язання внаслiдок минулої подiї;
"
ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним
для виконання зобов'язання;
"
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.
При наявностi зобов'язань за обтяжливими контрактами Товариство створює
забезпечення пiд такi контракти вiдповiдно до пп.66-69 МСБО 37 "Забезпечення, умовнi
зобов'язання та умовнi активи". У звiтi про фiнансовий стан забезпечення пiд обтяжливi
контракти вiдображаються у складi поточних або довгострокових зобов'язань (забезпечень)
залежно вiд термiну дiї контракту.
Забезпечення витрат пiд судовi позови створюються з метою надання користувачам можливостi
зрозумiти їх характер, строки i суму. Зобов'язуючою подiєю для визнання забезпечення за
судовими позовами є отримання iнформацiї про порушення судового процесу, вiдповiдачем у
якому є Товариство. Для визнання забезпечення вартiсна оцiнка судового позову є обов'язковою.
Оцiнка забезпечення за судовими позовами є наближеною i здiйснюється на основi дiапазону
можливих результатiв закiнчення судового процесу шляхом розрахунку середньозваженої суми,
яка враховує очiкуванi суми вiдшкодування та ймовiрнiсть кожного можливого результату.
Дiапазон можливих варiантiв грунтується на професiйному судженнi юридичного вiддiлу i
здiйснюється на пiдставi реєстру судових справ. Перегляд оцiнки забезпечень пiд судовi позови
здiйснюється на дату рiшення суду або на промiжнi i рiчну звiтнi дати, якщо на таку дату
рiшення суду ще не винесено. Якщо рiшення суду винесено у перiод мiж датою фiнансової
звiтностi i датою її затвердження до випуску, такi подiї розглядаються як коригуючi i
вiдображаються вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати". Оцiнка забезпечень пiд
судовi позови переглядається лише у разi, якщо протягом перiоду пiсля попередньої оцiнки до
дати перегляду оцiнки за судовим позовом вiдбувалися подiї, якi можуть потенцiйно впливати
на очiкувану суму вiдшкодування або його ймовiрнiсть. У разi, якщо зазначенi дiї не
вiдбувалися, перегляд оцiнки не здiйснюється. Товариство не розкриває iнформацiю про
забезпечення, коли таке розкриття може серйозно послабити його позицiю в суперечцi з iншими
сторонами (незакiнченi судовi розгляди, спори з податковими органами, позови, що пiдлягають
врегулюванню через арбiтражний суд тощо). Створення забезпечень пiд судовi позови
здiйснюється з одночасним визнанням адмiнiстративних витрат у звiтi про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд. Забезпечення пiд судовi позови подається у звiтi про фiнансовий стан у
складi поточних зобов'язань (забезпечень).
Забезпечення переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду та коригуються для
вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв,
котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов'язання,
забезпечення пiдлягають сторнуванню.
У разi, коли застосовується дисконтування, балансова вартiсть забезпечення
збiльшується у кожному перiодi для вiдображення плину часу. Це збiльшення визнають як
фiнансовi витрати. Для дисконтування довгострокових забезпечень застосовується ставка
додаткового залучення кредитних ресурсiв.
Забезпечення використовується лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення було

створено з самого початку.
Умовнi активи
Умовнi активи виникають, як правило, внаслiдок незапланованих або iнших
неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження економiчних вигiд до суб'єкта
господарювання. Прикладом є позов, який Товариство подає через судовi органи i результат
якого є невизначеним.
Товариство не повинне визнавати умовний актив у Звiтi про фiнансовий стан. Умовний актив
повинен розкриватися в Примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрним є надходження
економiчних вигiд. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки це може
спричинити визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. Проте, коли з'являється
цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є умовним активом i
його визнання є належним.
Умовнi зобов'язання
Умовнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються.
Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається в Примiтках до фiнансової звiтностi, за
винятком тих випадкiв, коли сплата за зобов'язанням малоймовiрна.
У випадках, коли Товариство є солiдарно i окремо вiдповiдальним за виконання
зобов'язання, та частина зобов'язання, яка, за очiкуванням, буде погашена iншими сторонами,
розглядається як умовне зобов'язання.
Якщо стає ймовiрним, що вибуття майбутнiх економiчних вигiд буде потрiбним для
статтi, яка ранiше розглядалася як умовне зобов'язання, Товариство створює забезпечення щодо
таких зобов'язань та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi.
Виручка та iншi операцiйнi доходи
Загальна iнформацiя
Метою даного роздiлу Облiкової полiтики є визначення порядку облiку доходiв
Товариства вiдповiдно до МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Визнання та оцiнка
Визнання, оцiнка, подання та розкриття виручки здiйснюється у вiдповiдностi до вимог
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Виручка класифiкується за наступними групами:
"
вiд реалiзацiї основної продукцiї та послуг (за видами вiдповiдної продукцiї та послуг);
"
вiд реалiзацiї товарiв;
"
та iншi види виручки.
Об'єктом облiку виручки є iндивiдуальний контракт з клiєнтом. Пiд контрактом
розумiється угода мiж двома або бiльше сторонами, яка породжує юридично захищенi права та
обов'язки, яка необов'язково має юридичну форму договору.
На момент укладення контракту Товариство оцiнює товари або послуги, обiцянi в
договорi з клiєнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обiцянку передати
клiєнтовi:
товар чи послугу (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є вiдокремленими;
серiю вiдокремлених товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються
клiєнтовi за однiєю i тiєю самою схемою.
Товар або послуга, обiцянi клiєнтовi, є вiдокремленими, якщо виконуються обидва такi
критерiї:
клiєнт може мати вигоду вiд товару або послуги або саму по собi, або разом з iншими
ресурсами, якi клiєнт може легко отримати (тобто цей товар або послуга здатна бути
вiдокремленою);
обiцянку суб'єкта господарювання передати товар або послугу клiєнтовi можна
вiдокремити вiд iнших обiцянок у даному договорi (тобто товар або послуга є вiдокремленою у
контекстi даного договору).
Дохiд визнається, коли (або у мiру того, як) Товариство виконує зобов'язання, передаючи

обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того,
як) клiєнт отримує контроль над таким активом.
З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 "Дохiд вiд
договорiв з клiєнтами", застосовується метод результатiв, зокрема, аналiз виконання обов'язкiв,
завершених на дату оцiнки, що пiдтверджується актами виконаних робiт (наданих послуг).
На раннiх стадiях виконання контракту, за яким виручка має визнаватися прогресивно,
коли надiйно оцiнити результат виконання контракту не є можливим, виручка може визнаватися
в обсязi понесених витрат. Контракт вважається таким, що знаходиться на раннiй стадiї
виконання, якщо при його виконаннi понесено до 5 % його кошторисної вартостi.
За наявностi компоненту фiнансування в угодах з продажу не застосовуються коригування
виручки, якщо в момент укладення угоди очiкується, що перiод мiж поставкою i оплатою
становить не бiльше 12 мiсяцiв.
Вартiсть переданих товарiв та послуг клiєнту до того, як клiєнт сплатить компенсацiю або
до того, як настане дата сплати такої компенсацiї, Товариство вiдображає в облiку як
контрактний актив, за винятком будь-яких сум, вiдображених як дебiторська заборгованiсть.
Контрактний актив - це право на компенсацiю в обмiн на товари або послуги, якi Товариство
передало клiєнту. Товариство оцiнює контрактний актив на зменшення корисностi вiдповiдно до
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Дебiторська заборгованiсть - це безумовне право на
компенсацiю, яке не потребує iнших умов для того, щоб настала дата сплати такої компенсацiї,
нiж плин часу.
Контрактнi активи подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних активiв окремо вiд
дебiторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у дебiторську заборгованiсть не
перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання виручки або зi звiтної дати, або як необоротний актив в
протилежному випадку.
Контрактнi зобов'язання подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних
зобов'язань окремо вiд кредиторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у
кредиторську заборгованiсть не перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання попередньої оплати (чи
зобов'язання з повернення) або зi звiтної дати, або як довгостроковi зобов'язання в
протилежному випадку.
Якщо iншi операцiйнi доходи пiдпадають пiд сферу дiї МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами", вони визнаються вiдповiдно до вищенаведених положень Облiкової полiтики. Якщо
iншi операцiйнi доходи пiдпадають пiд сферу дiї iнших МСБО i МСФЗ, вони визнаються
вiдповiдно до вимог цих стандартiв.
Якщо послуги полягають у виконаннi невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за визначений
перiод часу, то дохiд визначається шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм
випадкiв, коли iнший метод краще визначає ступiнь завершеностi надання послуг).
Якщо виручка вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнена i не iснує iмовiрностi
вiдшкодування понесених видаткiв, то виручка не визнається, а понесенi видатки визнаються
витратами перiоду в якому були понесенi, i подаються у складi iнших операцiйних витрат у звiтi
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
При реалiзацiї товарiв, готової продукцiї, робiт та послуг за договорами комiсiї
(агентськими договорами) виручка визнається за умови дотримання критерiїв, передбачених
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на дату, яка зазначена у звiтi комiсiонера (агента),
якщо iнше не передбачено умовами договору, укладеного мiж сторонами. Сума виручки
дорiвнює загальнiй сумi договору комiсiї (агентського договору), а сума видаткiв, що
вiдшкодовуються за договором комiсiї (агентським договором) третiм сторонам, включається до
витрат на збут в перiодi визнання доходiв за цими договорами комiсiї (агентськими договорами)
з одночасним визнанням зобов'язань, якi класифiкуються на довгостроковi i поточнi вiдповiдно
до умов договору комiсiї (агентського договору).
Витрати
Загальна iнформацiя

Метою даного роздiлу Облiкової полiтики є визначення пiдходу до облiку витрат, що
утворюють собiвартiсть готової продукцiї, наданих послуг, а також iнших витрат звiтного
перiоду.
Витратами звiтного перiоду визнавати зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його
вилучення або розподiлу власниками) Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi.
Класифiкацiя витрат
Додатковi витрати на отримання договору
Додатковi витрати на отримання договору - це тi витрати, якi несе Товариство щоб
отримати договiр з клiєнтом, якi вiн не понiс би, якби не отримав цього договору.
Витрати на отримання договору (контракту) визнаються як витрати по мiрi їх виникнення,
якщо цi витрати не є такими, що явно вiдшкодовуються клiєнтом, незалежно вiд того, чи
отримано договiр.
Товариство вiдповiдно до дозволеного спрощення практичного характеру визнає витрати
на отримання договору (контракту) як iншi операцiйнi витрати у звiтi про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд у момент їх виникнення, якщо перiод амортизацiї активу, що був би
визнаний у противному випадку, не перевищує одного року. У протилежному випадку
визнається необоротний актив "Капiталiзованi витрати на укладання контракту" (а у разi не
суттєвостi в складi iнших необоротних активiв), який визнається витратами на пропорцiйнiй
основi вiдповiдно до виконання обов'язкiв за контрактом з ним пов'язаним.
Витрати на виконання договору
Якщо витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом, не належать до сфери дiї
iншого Стандарту (наприклад, МСБО 2 "Запаси", МСБО 16 "Основнi засоби" або МСБО 38
"Нематерiальнi активи"), Товариство визнає актив внаслiдок витрат, понесених з метою
виконання контракту (договору), тiльки якщо цi витрати вiдповiдають усiм таким критерiям:
"
витрати вiдносяться безпосередньо до договору або очiкуваного договору, який
Товариство може чiтко окреслити;
"
витрати генерують або покращують ресурси Товариства, якi будуть використовуватися
при задоволеннi (або у процесi задоволення) зобов'язань щодо виконання у майбутньому; та
"
очiкується, що витрати будуть вiдшкодованi.
До витрат, пов?язаних безпосередньо з контрактом - договором (або конкретним очiкуваним
договором), належать:
"
прямi матерiальнi витрати (сировина i матерiали, купiвельнi напiвфабрикати та
комплектуючi, паливо та енергiя на технологiчнi цiлi, що використовуються у наданнi обiцяних
послуг клiєнту);
"
прямi витрати на оплату працi (основна i додаткова заробiтна плата та вiдрахування до
фондiв соцiального страхування виробничого персоналу, який надає обiцянi послуги клiєнту);
"
витрати, якi вiдповiдно до договору явно оплачує клiєнт;
"
iншi витрати, якi понесенi тiльки тому, Товариство уклало договiр.
Зазначенi витрати є витратами на виробництво продукцiї (виконання робiт, надання
послуг).
Облiк витрат на виробництво продукцiї (виконання робiт, надання послуг) Товариство здiйснює
у розрiзi кожного окремого контракту у розрiзi вiдокремлених компонентiв.
Аналiтичний облiк прямих витрат здiйснювати за статтями калькулювання виробничої
собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) та центрами вiдповiдальностi (у розрiзi виробничих
пiдроздiлiв).
Податок на прибуток
Загальна iнформацiя
Дана глава Облiкової полiтики визначає порядок визнання, оцiнки, подання та розкриття
податку на прибуток у вiдповiдностi до вимог МСБО 12 "Податки на прибуток".

Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а)
тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б)
перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в)
перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Облiковий прибуток - прибуток або збиток за перiод до вирахування податкових витрат.
Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за перiод, визначений
вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).
Податковi витрати (податковий дохiд) - загальна сума, що включається до визначення прибутку
або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв.
Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.
Визнання та оцiнка поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активiв
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв)
iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють до кiнця
звiтного перiоду.
Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує суму, яка
пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як поточний актив.
Визнання та оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi
передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi
ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця
звiтного перiоду.
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв має
вiдображати податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким суб'єкт господарювання
передбачає на кiнець звiтного перiоду вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх
активiв i зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не дисконтуються.
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) з податку на прибуток розраховуються
балансовим методом шляхом визначення тимчасових рiзниць на кожну звiтну дату мiж
податковою базою активiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, складеної
за МСФЗ.
Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу визнається тiльки в тих межах, у яких
iснує ймовiрнiсть отримання оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу.
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються як дохiд або витрати i включаються до
прибутку або збитку звiтного перiоду, крiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiї або
подiї, яка визнається, в тому самому або в iншому перiодi поза прибутком або збитком, зокрема:
"
в iншому сукупному прибутку (наприклад, змiна балансової вартостi, що виникає вiд
переоцiнки основних засобiв),
"
безпосередньо у власному капiталi (наприклад, коригування залишку нерозподiленого
прибутку на початок перiоду, що виникає внаслiдок змiни облiкової полiтики, яка
застосовується ретроспективно, або внаслiдок виправлення помилки).
Вiдстроченi податковi активi i зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан подаються
згорнуто.
Внески до Державного пенсiйного фонду
Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи

України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як
вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про прибутки та збитки
вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, у Товариства не
iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б
потребували додаткових нарахувань.
3. Новi i переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, поправки до них, iнтерпретацiї, якi були
виданi, але не враховувались на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. В цей перелiк
включенi стандарти, iнтерпретацiї та роз'яснення, якi потенцiйно можуть впливати на розкриття
iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники Товариства.
Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала:
МСФЗ та правки до них
Основнi вимоги
Ефективна
дата Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р
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
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
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
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
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
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
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
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
МСФЗ 17 Страховi контракти
o
Виключення деяких видiв договорiв зi сфери
застосування МСФЗ 17
o
Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про
фiнансовий стан
o
Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях
o
Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв
o
Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i
збитки

o
Розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM)
o
Можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i
непохiдних фiнансових iнструментiв
o
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду звiльнення вiд
застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року
o
Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до
дати переходу на МСФЗ 17
o
Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику
o
Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в
момент переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору
1 сiчня 2023 року
01.01.2021
01.01.2020
Товариство у фiнансовiй звiтностi за 2020 рiк, що закiнчився 31.12.2020 р., не застосувала
достроково опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї.
4. Припинена дiяльнiсть
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi не затверджено нiяких планiв щодо
припинення окремих напрямкiв дiяльностi Товариства.
5. Нематерiальнi активи
Змiни в нематерiальних активах за 2020 рiк.
(тис. грн.)
Показник
Права користування майном та
iншi нематерiальнi активи Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Нематерiальнi активи,
всього
1
2
3
4
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2020 р.) 456
0
456
Закупiвля
0
0
0
Лiквiдацiя
0
0
0
Iншi зменшення
1
0
0
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2020р.)
724
0
724
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2020 р.)
377
0
377
Поточна амортизацiя
2
0
2
Лiквiдацiя
0
0
0
Iншi зменшення
0
0
0
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2020 р.) 379
0
379
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2020 р.) 345
0
345
Нематерiальнi активи станом на 31 грудня 2020 року в заставi не перебувають.
6. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Змiни в основних засобах за 2020 рiк
(тис. грн.)
Показник
Землi Будинки
та споруди Машини
та облад-нання
Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Всього
1
2
3
4
6
7
8
9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2020 р.) 0
264040
1336 5106
5247
243217
518946
Збiльшення (придбан-ня, модернiзацiя тощо)
0
8459 39
48
51298

59844
Приєднання 0
Переоцiнка (iндексацiя балансової вартостi житлових будинкiв)

0

Продаж та лiквiдацiя 0
Iншi зменшення
0
57518 568
1233 9532 68851
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2020 р.)
0
214982
807
5106
4062 284983
509939
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2020 р.)
0
29339 11161 1130 1616
33246
Поточна амортизацiя
0
12970
86
1021 265
14342
Приєднання 0
Переоцiнка
0
Продаж та лiквiдацiя 0
Iншi зменшення
0
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2020 р.) 0
34958
680
2151 648
38077
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2020 р.) 0
180383
127
2955
3414 284983
471862
Дiапазон строкiв корисного використання(експлуатацiї) основних засобiв становить вiд 24
до 240 мiсяцiв, в тому числi по групах :
"
будинки, споруди - до 240 мiсяцiв;
"
машини та обладнання - до 72 мiсяцiв;
"
транспортнi засоби - до 88 мiсяцiв;
"
iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - до 120 мiсяцiв;
"
iншi основнi засоби - до 144 мiсяцiв.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2020 року складала 29636,0 тис. грн.
7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2020 р. довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня
8. Запаси
Балансова вартiсть запасiв (тис. грн.)
31.12.2019 31.12.2020
1
Матерiали
4 461 4437
Готова продукцiя
78 686 55969
Товари (нерухоме майно) 8 470 5440
Незавершене виробництво 0
0
Резерв на знецiнення 0
0
Всього91 617 65846
Запаси вiдображаються за первiсною вартiстю. Збитки вiд знецiнення визнаються
витратами того перiоду, в якому виявленi факти знецiнення. Запаси в заставi не перебувають.
Резерв знецiнення запасiв облiковою полiтикою не передбачений.
9. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Склад короткострокової дебiторської заборгованостi (тис. грн.):
Показник 31.12.2019 31.12.2020
1
2
3
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
45215 14600

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
3 396 49028
з бюджетом 0
1836
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 0
0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 35 001 51199
Резерв сумнiвної заборгованостi по розрахункам з покупцям 123
27
Резерв сумнiвної заборгованостi за авансами виданими 0
0
Резерв сумнiвної заборгованостi за iншою заборгованiстю
0
0
Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше, за вирахування резерву сумнiвних боргiв
83 489 116636
До поточної заборгованостi вiднесена i заборгованiсть зi строком виникнення бiльше 12
мiсяцiв.
Станом на 31 грудня 2020 р. у звiтностi визнано резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 27 тис. грн..
Змiни резерву сумнiвних боргiв протягом 2019 року представленi наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2020
1
2
Резерв сумнiвних боргiв на початок року 123
Нараховано 27
Списано
123
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року 27
Товариство не вимагає застави за дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги.
Iнформацiя про кредитний ризик, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 27.
10. Грошовi кошти (тис. грн.)
Показник
31.12.2019 31.12.2020
1
2
3
Грошовi кошти в банку:
Поточний рахунок в грн. 2 432 6255
Поточний рахунок в валютi 0
Депозити до 1 року 12 000 6000
Грошовi кошти, обмеженi для використання (для облiку коштiв на рахунку у системi
електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть)
559
577
Iншi грошовi кошти (в тому числi чеки, грошовi кошти в дорозi)
Грошовi кошти в касi
0
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 14 991 12832
Обмежень щодо використання грошових коштiв немає за виключенням коштiв на рахунку у
системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть.
11. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2020 р. складали 5371 тис. грн. (на 31.12.2019 р. - 5504
тис. грн.). До складу iнших оборотних активiв включенi суми податкового кредиту з ПДВ (за
неотриманими податковими накладними).
12. Власний капiтал
а) Статутний капiтал
Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 190 тис. грн та
вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Частка держави в
статутному капiталi Товариства вiдсутня.
На загальних зборах учасникiв Товариства 6 листопада 2020 року (протокол № 20)
учасниками ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" було прийняте рiшення про створення ТОВ "Л.С.Ц."
шляхом видiлу з ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" частини активiв та пасивiв балансу в розмiрi 33
660 тис. грн, в тому числi, частини статутного капiталу в розмiрi 10 тис. грн, при розподiлу

внескiв до статутного капiталу ТОВ "Л.С.Ц." збережено спiввiдношення внескiв, що iснувало в
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". Таким чином, статутний капiтал Товариства був зменшений на
10 тис. грн. Рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту зi статутним капiталом в розмiрi
190 тис. грн та новими внесками учасникiв до статутного капiталу було також прийняте 6
листопада 2020 року (Протокол № 20 вiд 06.11.2020 року).
Статутний капiтал станом на 31 грудня 2020 року розподiлений мiж учасниками наступним
чином:
№ п/п Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%)
1
Лисов Iгор Володимирович 186200,00
98,0
2
Лисов Руслан Iгоревич
2850,00
1,5
3
Посвiстак Марiя Григорiвна
950,00 0,5
Всього190000,00
100,0
Рiшення про затвердження останньої редакцiї Статуту було прийняте 6 листопада 2020
року (Протокол № 20 вiд 06.11.2020 року).
б) Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток в сумi 12388 тис. грн станом на 31 грудня 2019 року
зменшений на суму чистого збитку, отриманого вiд дiяльностi у 2020 роцi в сумi 8658 тис. грн,i
на суму списаної за рахунок нерозподiленого прибутку за попереднiй перiод простроченої
дебiторської заборгованостi на суму 2520,0тис.грн таким чином, станом на 31 грудня 2020року
нерозподiлений прибуток Товариства склав 1210,0 тис. грн.
в) Резервний капiтал
Резервний капiтал станом на 31 грудня 2020року складав 10 тис. грн. За 2020 рiк
вiдрахування до резервного капiталу не здiйснювались.
13. Додатковий та резервний капiтал
Протягом 2020 року додатковий капiтал у Товариства вiдсутнiй.
14. Капiтал у дооцiнках
Протягом 2020 року капiтал у дооцiнках у Товариства вiдсутнiй.
15. Зобов'язання за кредитами
Станом на 31.12.2020 р. у Товариства вiдсутнi зобов'язання за кредитними договорами.
16. Довгостроковi зобов'язання. Поточнi та довгостроковi забезпечення
Товариство є емiтентом цiнних паперiв, якi допущенi до торгiв на фондових бiржах.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення станом на 31 грудня 2020 року складали 681472 тис.
грн, в тому числi, достроковi зобов'язання за облiгацiями та опцiонами власної емiсiї - 648734
тис. грн., сума цiльового фiнансування будiвництва фiзичними особами - 32592 тис. грн.,
забезпечення виплат персоналу (резерв оплати вiдпусток) - 146 тис. грн..
Достроковi зобов'язання за облiгацiями та опцiонами власної емiсiї вiдображенi в балансi
за теперешньою (дисконтованною) вартiстю з врахуванням строкiв погашення.
Поточних забезпечень протягом 2020 року у Товариства не було. До довгострокових
забезпечень вiднесенi довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 146 тис. грн станом
на 31 грудня 2020 року
17. Резерви
Довгостроковi та короткотермiновi резерви протягом 2020 року Товариством не створювались.
18. Поточна кредиторська заборгованiсть
Структура кредиторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019 31.12.2020
1
2
3
Короткостроковi кредити банкiв, фiнансових установ
0
0
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
0
0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
5 190 727

Аванси, отриманi на поставки, короткостроковi iнвестицiї
0
0
За розрахунками з бюджетом
2 162 1299
За заробiтною платою
0
0
За фондами соцiального страхування
0
0
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
686
1096
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 0
0
Iншi поточнi зобов'язання 14 804 17857
Короткостроковi зобов'язання по поставках та iнше, всього
22 842 20979.0
19. Доходи Товариства за 2020 рiк в порiвняннi з 2019 роком
Доходи Товариства За 2020 рiк
сума (тис. грн.)
За 2019 рiк
сума (тис. грн.)
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Iншi операцiйнi доходи
22 220 16 126
Доход вiд участi в капiталi 0
0
Iншi доходи
27 000
Iншi фiнансовi доходи
1 728 6 800
Iнший сукупний дохiд
0
0
Разом доходiв
91 148,0
161191

67 200 111 265

20. Витрати Товариства за 2020 рiк в порiвняннi з 2019 роком
Витрати Товариства
За 2020 рiк
сума (тис. грн.)
За 2019 рiк
сума (тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати 30036 37 055
Витрати на збут
2540 2 685
Iншi операцiйнi витрати
32904 25 101
Фiнансовi витрати 8578 12 725
Витрати вiд участi в капiталi
0
Iншi витрати
5 823
Разом 99806 159 313

25748 75 924

Елементи операцiйних витрат за 2020 рiк в порiвняннi з 2019 роком
Витрати дiяльностi Товариства
Матерiальнi витрати
322
Витрати на оплату працi
10927
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя 14437 16 399
Iншi операцiйнi витрати
72284
Разом 99806 140 765

За 2020сума (тис. грн.)

За 2019сума (тис. грн.)

13 060
2158 2 609
108 375

21. Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2020рiк склали 30036 тис. грн., за 2019 рiк - 37055
тис. грн.
22. Витрати на збут Товариства
В 2020 роцi витрати на збут склали 2540тис. грн, в 2019 роцi - 2685тис. грн.
23. Iншi операцiйнi доходи та витрати Товариства за 2020 рiк
Структура операцiйних доходiв:

(тис. грн.)
Iншi операцiйнi доходи
2020
1
2
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
22053
Дохiд вiд дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю
Списання кредиторської заборгованостi 41
Отриманi штрафи, пенi, неустойки
Iнше 126
Iншi операцiйнi доходи, всього
22220
Структура операцiйних витрат:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi витрати
2020
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 14864
Неустойки, штрафи, вiдшкодування
1
Списання сумнiвних боргiв
27
Собiвартiсть надання послуг з оренди
17682
Iнше 330
Iншi операцiйнi витрати, всього 32904
24. Iншi доходи та витрати Товариства за 2020 рiк
Структура iнших доходiв:
(тис. грн.)
Iншi доходи 2020
1
2
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
1728
Iншi 0
Iншi доходи, всього 1728
Структура iнших витрат:
(тис. грн.)
Iншi витрати 2020
1
2
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй
0
Iншi 0
Iншi витрати, всього
Iншi фiнансовi доходи отриманi Товариством у 2020 роцi у виглядi вiдсоткiв за депозитними
вкладами в сумi 1728 тис. грн, за 2019 рiк iншi фiнансовi доходи отриманi Товариством у
виглядi вiдсоткiв за депозитними вкладами в сумi 6800 тис. грн.
До фiнансових витрат за 2020 рiк Товариством вiднесенi збитки вiд дисконтування облiгацiї
власного випуску в сумi 8578 тис. грн.
25. Податок на прибуток за 2020 рiк
Згiдно iз законодавством України, в звiтному перiодi дiяла затверджена ставка податку на
прибуток - 18%.
Витрати з податку на прибуток у звiтному роцi складають 0тис. грн.,
26. Звiт про рух грошових коштiв у 2020 роцi
Залишок коштiв на початок звiтного 2020 року на поточних рахунках та поточних рахунках
iз спецiальним режимом використання в банкiвських установах Товариства - 17 363 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31.12.2020 залишок коштiв Товариства на поточних рахунках в
банкiвських установах в нацiональнiй валютi - 14 991 тис. грн, в касi Товариства протягом 2020
року готiвковi кошти були вiдсутнi.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi:
Надходження вiд:

"
реалiзацiї товарiв, послуг - 51425 тис. грн;
"
повернення авансiв - 109 тис. грн.;
"
вiд операцiйної оренди - 57536 тис. грн.;
"
iншi
91
Разом надходжень - 109161 тис. грн.
Витрачання коштiв на оплату:
"
товарiв (робiт, послуг) - 120576 тис. грн.;
"
працiвникам на отримання заробiтної плати - 8757 тис. грн.;
"
вiдрахувань на соцiальнi заходи - 2179 тис. грн.;
"
зобов'язань з податкiв i зборiв - 17864 тис. грн.;
"
повернення авансiв - 241 тис. грн.;
"
iншi витрачання - 65 тис. грн.
Разом витрачання -149682 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає - - 40521 тис. грн.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi:
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi пов'язаний з надходженням вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй на суму 27 000 тис. грн., вiдсоткiв за депозитами в сумi 780 тис. грн та
iншi надходження в сумi 126 тис. грн та витрачанням на придбання фiнансових iнвестицiй в сумi
тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 27906 тис. грн.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi:
Iншi надходження - 104513 тис. грн.
Iншi платежi на суму 94057 тис. грн.,
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає -10456 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає - -2159 тис. грн.
27. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi звичайної дiяльностi у Товариства виникають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та
валютний ризик.
(а)
Огляд
При використаннi фiнансових iнструментiв Товариство зазнає таких видiв ризикiв:
кредитний ризик;
ризик лiквiдностi;
ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає
Товариство, про цiлi, полiтику, процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про
управлiння капiталом Товариства. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних
примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння
ризиками та нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає
Товариство, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а
також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика
та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн
ринкових умов та умов дiяльностi Товариства. Через засоби навчання та стандарти i процедури
управлiння Товариство намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище
контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.
(б)
Кредитний ризик
Товариство знаходиться пiд впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик
того, що одна сторона фiнансового iнструменту призведе до фiнансових втрат для iншої сторони
внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результатi
довгострокової дебiторської заборгованостi Товариства на умовах вiдстрочення платежiв з

контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик,
представленi в основному дебiторською заборгованiстю i грошовими коштами та їх
еквiвалентами та iнвестицiйними цiнними паперами.
Товариство вiдстежує та аналiзує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на
iндивiдуальнiй основi та грунтуючись на iсторичному досвiдi. Керiвництво Товариства вважає,
що немає суттєвих ризикiв втрат через зниження вартостi активiв. Максимальний розмiр
кредитного ризику Товариства за класами активiв представлений балансовою вартiстю
фiнансових активiв у Звiтi про фiнансовий стан.
Керiвництво Товариства здiйснює аналiз торгової дебiторської заборгованостi, що пiдлягає
сплатi покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими
залишками.
Аналiз дебiторської заборгованостi за строками виникнення та змiни в резервi сумнiвних боргiв
станом на 31 грудня 2019 р. проводився.
(в)
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фiнансовi
зобов'язання шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до
управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi
лiквiдностi, достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мiрi настання строкiв їх
погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому
неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Товариства.
Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на
першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних
витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов'язань; це не розповсюджується
на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо.
(г)
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi
ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових
iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового
ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Товариство несе
фiнансовi зобов'язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються
згiдно з iнструкцiями управлiнського персоналу.
Iншi ризики змiни ринкових цiн
Товариство не укладає договорiв на придбання або продаж товарiв, за винятком того, коли
метою таких договорiв є використання та продаж виходячи з очiкуваних потреб Товариства.
Такi договори не передбачають розрахункiв на чистiй основi.
(д)
Справедлива вартiсть
Деякi принципи облiкової полiтики Товариства та правила розкриття iнформацiї
вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i
зобов'язань. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з
використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про
припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання,
розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при
передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки
(тобто цiна вибуття).
(ж) Управлiння капiталом
Полiтика Товариства передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення
довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого
розвитку господарської дiяльностi у майбутньому.
Управлiнський персонал контролює як структуру статутного капiталу, так i доходнiсть

капiталу.
Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку
можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує
стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть - це сума, за якою фiнансовий iнструмент можна обмiняти у ходi
поточних операцiй (крiм випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї) мiж зацiкавленими
сторонами та яка найкращим чином може бути пiдтверджена цiною активного ринку.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, якi вiдображаються в облiку за
амортизованою вартiстю, визначається шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових
потокiв, очiкуваних до отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка є доступною
для Товариства, для подiбних фiнансових iнструментiв з аналогiчним термiном погашення.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня
2020 року дорiвнює їх справедливiй вартостi та вiдображена в балансi за теперешньою
(дисконтованною) вартiстю з врахуванням строкiв погашення та вiдображенням результатiв
переоцiнки в складi доходiв та витрат Товариства.
29. Непередбаченi зобов'язання
(а)
Страхування
Товариство не має повного страхового покриття щодо своїх активiв, на випадок
переривання дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв'язку зi
шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з
майном чи операцiями Товариства, оскiльки управлiнський персонал отримує страховий захист
тiльки у разi, якщо вважає це економiчно доцiльним. Управлiнський персонал вважає, що,
виходячи з його оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в
Українi, по цих ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки
Товариство не отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих
чи iнших активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Товариства.
(б)
Непередбаченi податковi зобов'язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а
також законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке
може тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають
протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною
податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв.
Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом
уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк
залишається вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом
наступних трьох календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися
вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз
типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Станом на 31.12.2019 р. Товариством не було створено забезпечення у зв'язку з
непередбаченими податковими зобов'язаннями. Судових спорiв з податковою iнспекцiєю не
ведеться.
30. Пов'язанi особи
В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними особами. Особи
вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу
сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних
рiшень. Пов'язаними сторонами є учасники, основний управлiнський персонал та їхнi близькi
родичi, а також компанiї, що контролюються учасниками або знаходяться пiд суттєвим впливом
учасникiв. Цiни за операцiями з пов'язаними особами встановлюються на регулярнiй основi.
Умови операцiй з окремими пов'язаними особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження i на яких покладена
вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi
Товариства.
До основного управлiнського персоналу вiдносяться директор, а також головний
бухгалтер.
Перелiк пов'язаних осiб наведений нище:
№ п/п Учасники/посада
IПН Частка в статутному капiталi (%)
1
Лисов Iгор Володимирович, учасник
2137913537 98,0
2
Лисов Руслан Iгоревич , учасник 3126417353 1,5
3
Олiйник Володимир Михайлович, генеральний директор
2882905614 0,00
4
Захарчук Iнна Якiвна, головний бухгалтер
2450516042 0,00
Протягом звiтного перiоду операцiї з пов'язаними сторонами - персоналом включають виплати
iз заробiтної плати. Протягом 2020р. Лисову I.В. була надана ПФД в розмiрi 10 000 000 грн. зг.
дог..№ 14/09 вiд 14.09.2020р., Лисову Р.I. була надана ПФД в розмiрi 12 000 000грн. зг.
дог.№ 18/03/01 вiд 18.03.2020р.
Залишки заборгованостi на кiнець року несуттєвi i не захищенi забезпеченням, на них не
нараховуються вiдсотки та їх погашення вiдбувається у грошовiй формi. Гарантiї пов'язаним
сторонам не надавалися.
31. Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля дати балансу, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства та
потребують коригувань фiнансової звiтностi за 2020 рiк чи додаткового розкриття iнформацiї,
вiдсутнi.

Керiвник
Головний бухгалтер

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

9
10

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

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Для подання в Нацiональну комiсiю
з цiнних паперiв та фондового ринку

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Iмона-Аудит"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
23500277
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
0791
номер: 354/3, дата: 25.01.2018
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням

номер: Додатк. договiр №3 до
Дог.№15-4/03 вiд 15.03.2019, дата:
22.03.2021
дата початку: 22.03.2021, дата
закінчення: 26.04.2021
26.04.2021
170 000,00

Користувачам фiнансової звiтностi Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне
мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
Роздiл "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi"
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" (надалi "Товариство"), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року,

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за
прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та
Примiток до фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого Звiту, перевiрена фiнансова звiтнiсть Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ",
що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої
концептуальної основи фiнансового звiтування та надає правдиву та неупереджену
iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, та її фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк Аудитор
зазначає наступне:
1) при наявностi дебiторської заборгованостi в сумi 14 099 тис. грн станом на 31 грудня 2020
року, що складала 2,00 % вiд валюти балансу та строк виникнення якої перевищував рiк,
резерв на покриття кредитних ризикiв, що нарахований у 2020 роцi складав 27 тис. грн, що
менше 0,2% вiд суми такої заборгованостi, в складi цiєї заборгованостi iнша поточна
дебiторська заборгованiсть, строк виникнення якої перевищував 3 роки, станом на 31 грудня
2020 року складала 1 980 тис. грн. На думку аудиторiв, це не дає змоги стверджувати, що
Товариство дiйсно отримає в майбутньому вiд дебiторської заборгованостi економiчну вигоду
в розмiрi балансової вартостi такої заборгованостi. Крiм того, розкриття iнформацiї про
дебiторську заборгованiсть на 31 грудня 2020 року не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам
нарахування резерву на покриття кредитних ризикiв.
2) частину активiв Товариства станом на 31 грудня 2020 року складають iншi довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї у виглядi корпоративних прав в розмiрi 1 332 тис. грн, на кiнець звiтного
перiоду переоцiнка iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю не
була здiйснена. До висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв можливий
вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало подальшу
оцiнку довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються на балансi станом на 31
грудня 2020 року за справедливою вартiстю. Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим
iнвестицiям не доступнi, що є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених
фiнансових iнструментiв. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня
2020 року в сумi 1 332 тис. грн облiковується за сумою фактично перерахованих коштiв за
корпоративнi права, а не за вартiстю цих корпоративних прав, що належать Товариству, в сумi
3 230 тис. грн, рiзниця складає 1 898 тис. грн, що не перевищує 3 % вiд валюти балансу.
Однак, наявнi зауваження не мають всеохоплюючого характеру для фiнансової звiтностi
Товариства.
У Примiтках до фiнансової звiтностi не наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих
МСФЗ та iнтерпретацiй, ефективна дата яких настала у 2020 роцi, в тому числi, вiдсутня
iнформацiя про нову редакцiю Концептуальної основи фiнансової звiтностi (КОФЗ), яка
опублiкована у березнi 2018 року та є обов'язковою для застосування з 1 сiчня 2020 року, в
якiй оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також доданi новi
положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у
фiнансовiй звiтностi за МСФЗ.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України № 2258-VIII вiд 21 грудня 2017 року
"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та "Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг",
видання 2016 - 2017 рокiв, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту

рiшенням Аудиторської палати України № 361 вiд 08.06.2018 року, для застосування до
завдань, виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року.
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 (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБМ. Ми вважаємо,
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки iз застереженням.
Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА
570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме
свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або
припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення
безперервностi дiяльностi.
Управлiнський персонал Товариства планує вживання заходiв для покращення показникiв
дiяльностi та подальшого розвитку Товариства, але, враховуючи зростаючу невизначенiсть,
пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та
нацiональної економiки у зв'язку з пандемiєю COVID-19 та запровадженням карантинних та
обмежувальних заходiв, це може спричинити прямий та непрямий фiнансовий вплив на
дiяльнiсть Товариства, прямий вплив може проявлятися через знецiнення необоротних
активiв, суттєву змiну їх справедливої вартостi, змiни очiкуваних кредитних збиткiв щодо
фiнансових активiв, знецiнення дебiторської заборгованостi, тощо, непрямий - через вплив на
покупцiв та постачальникiв, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходiв.
Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстави сумнiватись в
здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть, в перiод перевiрки отриманi
запевнення управлiнського персоналу про вiдсутнiсть рiшення вищого органу управлiння або
суду про припинення або банкрутство пiдприємства, порушення справи про банкрутство
пiдприємства, винесення ухвали про його санацiю.
Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не
знайшли докази про порушення принципiв функцiонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi
iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної
полiтики, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги
передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати
дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися у контекстi нашого аудиту в цiлому та враховувались при формуваннi думки.
Ми визначили, що ключовими питаннями, якi необхiдно вiдобразити в нашому звiтi, є
запровадження карантинних та обмежувальних заходiв, здатнiсть аудитора отримати
прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi перед тим, як надати аудиторський звiт,
через обмеження пересування, фактичного доступу до мiсцезнаходження Товариства, а також
обмеженi можливостi щодо комунiкацiї з персоналом Товариства. Аудитори адаптували свiй
пiдхiд до проведення аудиту з максимальним використанням альтернативних процедур та
сучасних технологiй.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.
Iнша iнформацiя є iнформацiєю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку за 2020 рiк, у Поясненнях управлiнського персоналу, у
Положеннях Товариства.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ
у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та
розмiщенiй на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, а також чинного
законодавства. Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку,
процедур внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в
Товариствi.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 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.
Наше дослiдження Звiту про управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження Звiту
про управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, який
проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше
дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. Iнша iнформацiя фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та Звiту аудитора щодо
неї), яка входить до складу рiчного звiту Товариства станом на 31 грудня 2020 року, складена
вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого
2006 року № 3480-IV (зi змiнами i доповненнями) та Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 року зi змiнами вiд 04.12.2018 року № 854.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi
накладаються пунктами 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Звiт про управлiння за 2020 рiк був складений управлiнським персоналом з урахуванням
вимог:
"
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок";
"
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року №
2826 (iз змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах
5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
iнформацiї Звiту про управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
формування iнформацiї Звiту про управлiння Товариства.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi та на виконання вимог статтi 40? Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року, нами була

перевiрена наступна iнформацiя, що наведена в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння"
Звiту про управлiння за 2020 рiк Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне
мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", а саме:
"
опис порядку скликання та проведення загальних зборiв емiтента;
"
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значної частки в статутному
капiталi емiтента;
"
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування учасникiв на загальних
зборах емiтента;
"
порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
"
повноваження посадових осiб емiтента.
Перевiрена iнформацiя про дотримання вимог статтi ст. 40? Закону України "Про цiннi папери
та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року вiдповiдає, в основному, "Принципам
корпоративного управлiння", затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року № 955.
Iнформацiя щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками емiтента, проведення загальних зборiв учасникiв у 2020 роцi та дивiдендної
полiтики у Звiтi про корпоративне управлiння вiдсутня. Кодекс корпоративного управлiння,
ревiзiйна комiсiя та наглядова рада у Товариствi не створювались, так як Товариство не є
акцiонерним товариством.
Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i
достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього
завдання.
Iнформацiя про узгодженiсть звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до
законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у
звiтi про управлiння та їх характер
Наша думка про фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на Звiт про управлiння. У
зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi
Звiтом про управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж Звiтом
про управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства та чи цей Звiт про управлiння виглядає
таким, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння i фiнансовою звiтнiстю
та/або цей Звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве неправильне твердження,
ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б
включити до Звiту.
Ми зазначаємо про узгодженiсть Звiту про управлiння Товариства, який складається
вiдповiдно до Закону України № 996-XIV вiд 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" (зi змiнами i доповненнями) та Наказу Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 07.12.2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання
звiту про управлiння", з фiнансовою звiтнiстю Товариства за звiтний перiод та про вiдсутнiсть
суттєвих викривлень у Звiтi про управлiння вiдповiдно до пункту 5 частини третьої статтi 14
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21
грудня 2017 року.
У зв'язку з нашим аудитом вважаємо за необхiдне повiдомити, що на загальних зборах
учасникiв 6 листопада 2020 року (протокол № 20) учасниками ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
було прийняте рiшення про створення ТОВ "Л.С.Ц." шляхом видiлу з ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" основних засобiв залишковою вартiстю 33 621 тис. грн, грошових коштiв в
сумi 39 тис. грн, частини статутного капiталу в розмiрi 10 тис. грн та поточних зобов'язань в
сумi 33 650 тис. грн. Одночасно був затверджений розподiльчий баланс станом на 31 жовтня
2020 року з валютою балансу ТОВ "Л.С.Ц." в сумi 33 660 тис. грн та валютою балансу ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" в сумi 710 778 тис. грн, при розподiлу внескiв до статутного капiталу
ТОВ "Л.С.Ц." збережено спiввiдношення внескiв, що iснувало в ТОВ "ТМО

"ЛIКО-ХОЛДIНГ".
Суттєва невизначенiсть щодо 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.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, а також
свiтової кризи у зв'язку зi спалахом захворювання COVID-19 через вiрус SARS-COV-2 призвiв
до введення карантину та рiзного типу обмежень пересування на територiї багатьох країн,
включаючи найпотужнiшi економiки свiту. Це у свою чергу призвело до скорочення
активностi у певних секторах економiки (особливо у сферi надання послуг), знизило попит на
певнi товари та послуги та збiльшило ризики сповiльнення економiчного зростання та рецесiї
у ключових економiках свiту зi всiма негативними наслiдками.
Для багатьох суб'єктiв господарювання пандемiя COVID-19 та запровадження карантинних та
обмежувальних заходiв може спричинити прямий та непрямий фiнансовий вплив на їх
дiяльнiсть. Прямий вплив може проявлятися через знецiнення необоротних активiв, суттєву
змiну їх справедливої вартостi, змiни очiкуваних кредитних збиткiв щодо фiнансових активiв,
знецiнення дебiторської заборгованостi тощо. Непрямий - через вплив на покупцiв та
постачальникiв, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходiв, необхiдностi
перерахунку забезпечень.
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 коронавiрусної 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.
Керiвництво Товариства не iдентифiкувало суттєвої 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 фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу невизначенiсть
пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та
нацiональної економiки.
Суттєвих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцiнок впливу пандемiї
COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на невизначенiсть оцiнки
та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiї пов'язаної з вiдповiдними
облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до настання цих подiй.
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.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ, 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 Товариства 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 Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Метою нашого аудиту є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, 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
дотримуємось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури щодо таких
ризикiв, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
забезпечення пiдстав для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення,
неправильне трактування або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка має значення для аудиту, з
метою розробки аудиторських процедур, якi є прийнятними за даних обставин, але не з
метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок
i пов'язаних з ними розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи iснує суттєва невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. 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. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
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 застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв"
Основнi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне
мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" наведенi в Таблицi 1.
Таблиця 1
№ з/п Показник
Значення
1
Повне найменування Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
Скорочене найменування "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
2
Код за ЄДРПОУ
16307284
3
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
Держреєстрацiя - 26 сiчня 1995 року, номер
внесення до ЄДР № 1 068 120 0000 001431 вiд 7 жовтня 2004 року
4
Види дiяльностi за КВЕД-2010
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
5
Свiдоцтво про випуск облiгацiй Свiдоцтво № 111/2/2015 видане НКЦПФР 13 жовтня
2015 року на випуск дисконтних (бездокументарних iменних) облiгацiй, строк погашення 30.10.2026 року
6
Мiсцезнаходження та
юридична адреса
03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, б. 8, каб. 71
7
Генеральний директор
Олiйник Володимир Михайлович
8
Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна
9
Лiцензiї
Лiцензiя Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України на
господарську дiяльнiсть, пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АЕ № 640622 вiд 8
червня 2015 р. строк дiї з 8 червня 2015 р. по 8 червня 2020 р.
10
Найменування, мiсцезнаходження, телефон депозитарiя
ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України",
код ЄДРПОУ 30370711, р/р 26006962496900 в
вiддiленнi ПУМБ "РЦ в м. Київ", МФО 334851.
Адреса: вул. Б.Грiнченка, буд. 3,
м. Київ, 01001, тел. 377-79-43
Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види
дiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдображенi в звiтностi достовiрно.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. (зi змiнами i доповненнями), Закону України
"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. (зi
змiнами та доповненнями), iнших законодавчих актiв України та нормативних документiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня
2020 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї, чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА
570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме
свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або
припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення

безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планує вживання заходiв для
покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.
Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам достатнiх пiдстав
сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не
знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi
iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної
полiтики, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги
передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати
дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства, про що йдеться в роздiлi "Суттєва
невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi".
Щодо вiдповiдностi (невiдповiдностi) прийнятої керiвництвом Товариства облiкової полiтики
вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2020 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, внутрiшнi
положення Товариства. 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.
Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства".
Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв
та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї господарських операцiй, якi передбаченi
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд
16.07.1999 року зi змiнами та МСФЗ.
Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку,
визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства.
В Примiтках до фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк наведений змiст значущих
облiкових полiтик.
Розкриття iнформацiї щодо активiв
Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв складала 724 тис.
грн. Знос (амортизацiя) нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом i
станом на 31 грудня 2020 року складав 379 тис. грн.
До нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти та лiцензiї на програмнi продукти.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу,
виходячи iз строку їх корисного використання. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця,
у якому нематерiальний актив став придатним для використання.
Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї не змiнювався.
Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної
фiнансової звiтностi, пункт 5.
На думку аудиторiв, облiк нематерiальних активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає
вимогам Наказу про облiкову полiтику, Мiжнародному стандарту бухгалтерського облiку 38

"Нематерiальнi активи", який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зi змiнами та доповненнями).
Капiтальнi iнвестицiї
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2020 року вартiсть
незавершених капiтальних iнвестицiй складала 284 983 тис. грн.
На протязi 2020 року рух капiтальних iнвестицiй вiдбувався вiдносно будiвництва житлових та
нежитлових будiвель, придбання основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних
активiв. Вiдповiдно до наданих на розгляд аудиторiв первинних документiв такi витрати
вiдображаються Товариством, як це передбачено Iнструкцiєю про застосування Плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями), на вiдповiдних субрахунках рахунку 15
"Капiтальнi iнвестицiї".
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно капiтальних iнвестицiй
вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним
документам, наданим на розгляд аудиторам.
Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та iншi необоротнi активи
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2020 року на
балансi облiковуються основнi засоби за первiсною вартiстю 276 353 тис. грн. Данi щодо
складу основних засобiв станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2020 року наведено в
Таблицi 2.
Таблиця 2
Групи основних засобiв
Станом на 31 грудня 2020
( тис. грн.) Станом на 31 грудня 2019
(тис. грн.)
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
218 350
267 409
Машини та обладнання
807
1 336
Транспортнi засоби 5 106 5 106
Iнструменти, прилади та iнвентар 694
1 879
Iншi необоротнi матерiальнi активи
99
623
Всього:
225 056
276 353
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2020 року склала 38 176 тис.
грн.
Згiдно наданих на розгляд аудиторiв документiв нарахування амортизацiї основних засобiв
проводиться прямолiнiйним методом за строками використання, встановленими Наказом про
облiкову полiтику, нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв
проводиться в розмiрi 100% вартостi такого об'єкту в першому мiсяцi його вiдпуску зi складу в
експлуатацiю. Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного
перiоду, що вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби", який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами
та доповненнями) (далi - МСБО 16).
Станом на 31 грудня 2020 року на балансi Товариства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть,
вартiсть якої складає 29 636 тис. грн. Згiдно МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" у 2019 роцi
була визначена справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi за методом визначення
незалежним оцiнювачем (здiйснене суб'єктом оцiночної дiяльностi ПП "АВЕРТI", код за ЄДР
35489357, сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi (на проведення робiт з незалежної оцiнки
майна) № 514/17, виданий Фондом держмайна України 31 травня 2017 року), станом на 31

грудня 2020 року справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi незалежним оцiнювачем не
визначалась у зв'язку з витратами на ремонт iнвестицiйної нерухомостi з метою подальшого
продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнформацiя щодо основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та незавершених капiтальних
iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до фiнансової звiтностi, пункт 6.
При проведеннi аудиту встановлено, що аналiтичний облiк основних засобiв ведеться
на пiдставi унiфiкованих первинних форм.
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв та
iнвестицiйної нерухомостi в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та
синтетичного облiку Товариства, первинним документам, наданим на розгляд аудиторам та
вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби", який виданий
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01
сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями)
Фiнансовi iнвестицiї
Товариство мало станом на 31 грудня 2020 року довгостроковi фiнансовi вкладення у виглядi
внескiв до статутних капiталiв пiдприємств на загальну суму 1 332 тис. грн. Всi довгостроковi
фiнансовi вкладення не облiковуються за методом участi в капiталi, а вiднесенi до iнших
фiнансових iнвестицiй та облiковуються за первiсною вартiстю. Вартiсть довгострокових
фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2020 року в сумi 1 332 тис. грн облiковується за
сумою фактично перерахованих коштiв за корпоративнi права, а не за вартiстю цих
корпоративних прав, що належать Товариству.
У 2020 роцi Товариство не мало доходу вiд довгострокових фiнансових iнвестицiй у виглядi
дивiдендiв, операцiї з придбання та продажу довгострокових фiнансових iнвестицiй у 2020
роцi не здiйснювались.
Поточних фiнансових iнвестицiй протягом 2020 року у Товариства не було.
Облiк запасiв
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2019 року на балансi
Товариства облiковувались запаси вартiстю 91 617 тис. грн, станом на 31 грудня 2020 року
вартiсть виробничих запасiв зменшилась до 65 846 тис. грн в тому числi, виробничi запаси
складали 4 437 тис. грн, готова продукцiя - 55 969 тис. грн, товари - 5 440 тис. грн.
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною
вартiстю. Забезпечена незмiннiсть визначеного методу оцiнки запасiв при вибуттi - ФIФО.
Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у вiдомостях по кожному виду
запасiв окремо у розрiзi найменувань. На думку аудиторiв, запаси Товариства класифiкованi i
облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй,
затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i
доповненнями) (далi - Iнструкцiя № 291).
Облiк запасiв на Товариствi здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi iз вимогами Наказу
про облiкову полiтику та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 2 "Запаси", який
виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) (зi змiнами та
доповненнями) (далi - МСБО 2).
Iнформацiя щодо запасiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi,
пункт 8.
Дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2020 року на балансi Товариства не облiковувалась довгострокова
дебiторська заборгованiсть.
Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги зменшилась з 45

092 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року до 14 573 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 року.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображена в Балансi за
первiсною вартiстю з врахуванням резерву на покриття кредитних збиткiв в сумi 27 тис. грн.
Резерв кредитних збиткiв у 2020 роцi нарахований в сумi 27 тис. грн та використаний в сумi
123 тис. грн.
Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2020 року
складала 1 836 тис. грн, в тому числi, переплата з податку на додану вартiсть - 1 829 тис. грн, з
податку на прибуток - 7 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2020
року складала 49 028 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на
31 грудня 2020 року складала 51 199 тис. грн, до iншої поточної дебiторської заборгованостi
вiднесена заборгованiсть за виданими позиками на суму 51 199 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2020 року, що виникла до 1 сiчня 2020 року,
складала 14 099 тис. грн, в тому числi, строк виникнення якої перевищував 3 роки - складала
1 980 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть облiковуються за первiсною вартiстю. Розкриття
iнформацiї про дебiторську заборгованiсть станом на 31 грудня 2020 року не вiдповiдає
вимогам нарахування резерву кредитних збиткiв.
На думку аудиторiв бухгалтерський облiк поточної дебiторської заборгованостi, за
винятком можливого впливу питання про вiдсутнiсть нарахування резерву кредитних збиткiв,
здiйснюється Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог МСБО та Наказу
про облiкову полiтику.
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до рiчної
фiнансової звiтностi, пункт 9.
Грошовi кошти
Залишок коштiв на поточних рахунках станом на 31 грудня 2020 року складав 12
831 678,56 грн, в тому числi, на поточних рахунках - 6 254 942,56 грн, на депозитному рахунку
в ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" - 6 000 000 грн, на спецiальному
рахунку (для облiку коштiв на рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на
додану вартiсть) в нацiональнiй валютi - 576 736,00 грн, в касi - 0,00 грн, що спiвпадає з
даними балансу про грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2020 року - 12
832 тис. грн.
Залишки грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2020
року вiдповiдають банкiвським випискам, касовi операцiї протягом 2020 року не
здiйснювались.
Iншi активи
Iншi необоротнi активи станом на 31 грудня 2020 року на балансi Товариства не
облiковуються. До iнших оборотних активiв, якi станом на 31 грудня 2020 року складали 5 371
тис. грн вiднесено дебетове сальдо рахунку 6431 "Податковi зобов'язання".
Розкриття iнформацiї стосовно зобов'язань
Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому
вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", який
виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується
з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями).
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Товариство є емiтентом цiнних паперiв, якi допущенi до торгiв на фондових бiржах.

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення станом на 31 грудня 2020 року складали 681 472
тис. грн, в тому числi, достроковi зобов'язання за облiгацiями та опцiонами власної емiсiї - 648
734 тис. грн, сума цiльового фiнансування будiвництва фiзичними особами - 32 592 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання за облiгацiями вiдображенi в балансi за теперешньою
(дисконтованною) вартiстю з врахуванням строкiв погашення та вiдображенням результатiв
переоцiнки в складi доходiв та витрат Товариства. Витрати вiд переоцiнки дострокових
зобов'язань за 2020 рiк вiднесенi до фiнансових витрат та склали 8 578 тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу (резерв оплати вiдпусток) вiднесенi до довгострокових
забезпечень та станом на 31 грудня 2020 року складали 146 тис. грн, протягом 2020 року вони
використанi в сумi 1 043 тис. грн, нарахованi - в сумi 883 тис. грн.
Iнформацiя щодо довгострокових зобов`язань наведена Товариством в Примiтках до
фiнансової звiтностi, пункт 16.
Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань
Короткостроковi кредити банкiв та поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов`язаннями не облiковувалась на балансi Товариства станом на 31 грудня 2020 року.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась з 5 190 тис. грн станом на
31 грудня 2019 року до 727 тис. грн станом на 31 грудня 2020 року.
Станом на 31 грудня 2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковувалась
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 1 299 тис. грн, в т.
ч. з плати за землю - 1 086 тис. грн, з податку на нерухоме майно - 157 тис. грн, з податку
з податку з власникiв транспортних засобiв - 6 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування та оплати працi станом на 31
грудня 2020 року була вiдсутня. До поточної кредиторської заборгованостi за одержаними
авансами в сумi 1 096 тис. грн вiднесена попередня оплата за послуги.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 грудня 2020 року складали 17 857 тис. грн, до iнших
поточних зобов'язань вiднесенi позики, отриманi Товариством в сумi 9 895 тис. грн та сальдо
рахунку 644 "Податковий кредит" в розмiрi 7 972 тис. грн. Позики, отриманi Товариством,
наведенi в балансi за справедливою вартiстю з врахуванням їх дисконтування з врахуванням
строкiв погашення та вiдображенням результатiв переоцiнки в складi доходiв Товариства.
Доходи майбутнiх перiодiв на балансi Товариства станом на 31 грудня 2020 року не
облiковувались.
Iнформацiя щодо поточних зобов`язань наведена Товариством в Примiтках до фiнансової
звiтностi, пункт 18.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв
Доходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi
наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку,
розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону №
996.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства
за 2020 рiк вiдповiдають первинним документам. На думку аудиторiв бухгалтерський облiк
доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного
стандарту фiнансової звiтностi 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Структура доходiв Товариства вiдповiдно Звiту про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) за 2020 рiк в порiвняннi з 2019 роком наведена в Таблицi 3.
Структура доходiв Товариства

Таблиця 3
Доходи Товариства За 2020 рiк
сума (тис. грн)
За 2019 рiк
сума (тис. грн)
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Iншi операцiйнi доходи
22 220 16 126
Доход вiд участi в капiталi 0
0
Iншi доходи 0
27 000
Iншi фiнансовi доходи
1 728 6 800
Iнший сукупний дохiд
Разом доходiв
91 148 161 191

67 200 111 265

До складу чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (основним видом
дiяльностi Товариства є будiвництво житлових i нежитлових будiвель) вiднесенi i доходи вiд
операцiйної оренди активiв в сумi 49 809 тис. грн. До iнших операцiйних доходiв в сумi 22 220
тис. грн вiднесенi доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв в сумi 22 053 тис. грн,
списання кредиторської заборгованостi в сумi 41 тис. грн та iншi доходи вiд операцiйної
дiяльностi в сумi 126 тис. грн. До iнших фiнансових доходiв в сумi 1 728 тис. грн. вiднесенi
вiдсотки за депозитами.
Iнформацiя щодо доходiв наведена Товариством в Примiтках до фiнансової звiтностi, пунктах
19,23,24.
Витрати
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм
МСБО.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних
документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових
документiв.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в
журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному,
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.
Структуру витрат Товариства вiдповiдно Звiту про фiнансовi результати за 2020 рiк
наведено в Таблицях 4, 5 в порiвняннi з витратами за 2019 рiк.
Структуру витрат Товариства
Витрати дiяльностi Товариства
Сума (тис. грн) за 2019
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати 37 055 30 036
Витрати на збут
2 685 2 540
Iншi операцiйнi витрати
25 101 32 904
Фiнансовi витрати 12 725 8 578
Витрати вiд участi в капiталi
0
0
Iншi витрати 5 823 0
Разом 159 313
99 806

Таблиця 4
Сума (тис. грн) за 2020
75 924 25 748

Елементи операцiйних витрат за 2020 рiк
Таблиця 5
Витрати дiяльностi Товариства

Сума (тис. грн.)

Матерiальнi витрати 0
Витрати на оплату працi
10 927
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2 158
Амортизацiя 14 437
Iншi операцiйнi витрати
72 284
Разом 99 806
До iнших операцiйних витрат вiднесенi собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi
14 864 тис. грн, визнанi штрафи та пенi в сумi 1 тис. грн, нарахування резерву сумнiвних
боргiв в сумi 27 тис. грн, витрати, пов'язанi з наданням в операцiйну оренду активiв в сумi 17
682 тис. грн та витрати на благодiйну допомогу в сумi 330 тис. грн.
За 2020 рiк Товариство отримало збиток в розмiрi 8658 тис. грн., витрати з податку
на прибуток в 2020 роцi склали 0 тис. грн, iнший сукупний дохiд в 2020 роцi склав 0 тис. грн.
Таким чином, Товариство за 2020 рiк отримало сукупний збиток у розмiрi 8658 тис. грн.
На думку аудитора, фiнансовi звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх
суттєвих аспектах фiнансовi результати у вiдповiдностi до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Iнформацiя щодо витрат наведена Товариством в Примiтках до фiнансової звiтностi, пункти
20, 24.
Iнформацiя щодо Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу
оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також
оцiнити потреби суб'єкта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.
Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для
використання, не має невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для майбутньої
операцiйної дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують
будь-якi обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2020 року на рахунках у банках складає
12 832 тис. грн.
Iнформацiя до Звiту про власний капiтал (змiни у власному капiталi)
За даними Звiту про власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року вiн
складав суму 12 598 тис. грн. та мав таку структуру:
- статутний капiтал
- нерозподiлений прибуток
- резервний капiтал

200 тис. грн;
- 12 388 тис. грн;
10 тис. грн.

У 2020 роцi вiдбулося видiлення iз Товариства ТОВ "Л.С.Ц." iз часткою в статутному
капiталi в розмiрi 10 тис. грн. За рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв списана
прострочена дебiторська заборгованiсть за виданими позиками в сумi 2 520 тис. грн, строк
погашення якої закiнчився до 2020 року, що привело до коригування, а саме, зменшення
власного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2019 року на 2 530 тис. грн.
Таким чином, за даними Звiту про власний капiтал Товариства станом на 31 грудня
2019 року скоригований залишок складав суму 10 068 тис. грн та мав таку структуру:
- статутний капiтал
- нерозподiлений прибуток
- резервний капiтал

-

190 тис. грн;
9 868 тис. грн;
10 тис. грн.

За пiдсумками 2020 року нерозподiлений прибуток в сумi 9 868 тис. грн станом на 31
грудня 2019 року зменшений на суму чистого збитку, отриманого вiд дiяльностi у 2020 роцi в
сумi 8658 тис. грн, таким чином, станом на 31 грудня 2020 року нерозподiлений прибуток
Товариства склав 1 210 тис. грн.
За даними Звiту про власний капiтал Товариства залишок власного капiталу станом на
31 грудня 2020 року складав суму 1 410 тис. грн. та мав таку структуру:
- статутний капiтал
190 тис. грн;
- нерозподiлений прибуток
1 210 тис. грн;
- резервний капiтал
10 тис. грн.
Неоплаченого капiталу, капiталу у дооцiнках, додаткового та вилученого
капiталу станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мало.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2020 року достовiрно.
Роздiл "Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги"
Статутний капiтал
Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 40
"Статутний капiтал".
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року сформовано в повному обсязi в
сумi 190 тис. грн. виключно грошовими коштами. Заборгованiсть по внесках в статутний
капiтал станом на 31 грудня 2020 року вiдсутня.
Товариство було створене згiдно протоколу загальних зборiв засновникiв № 4 вiд 20.12.1994
року та зареєстроване Московською райдержадмiнiстрацiєю зi статутним фондом в розмiрi 50
млн. крб., згiдно протоколу загальних зборiв засновникiв № 5 вiд 12.05.2003 року до статуту та
установчого договору внесенi змiни та встановлено новий розмiр статутного фонду в сумi
18500 грн., цi змiни зареєстрованi Голосiївською райдержадмiнiстрацiєю 29.10.2003 року за №
2187. Згiдно протоколу загальних зборiв засновникiв № 15 вiд 12.12.2003 року розмiр
статутного фонду збiльшений до 20500 грн., змiни до статуту зареєстрованi Голосiївською
райдержадмiнiстрацiєю 29.12.2003 року за № 2495.
Статутний капiтал розподiлений мiж учасниками у спiввiдношеннi, що характеризується
даними таблицi 6.
Таблиця 6
№ п/п
1
2
3

Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%)
Лисова Руслана Петрiвна 20090,00
98,0
Куделя Валерiй Iванович 307,50 1,5
Посвiстак Марiя Григорiвна
105,50 0,5
Всього20500,00
100,0

Сплата часток учасниками вiдбувалась наступним чином:
Лисова Руслана Петрiвна - кошти сплаченi в сумi 20090,00 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ
"АВАЛЬ" № 1 вiд 30.03.2004 року;
Куделя Валерiй Iванович - кошти сплаченi в сумi 307,50 грн., в тому числi:
75,00 грн. згiдно прибуткового касового ордеру № 23 вiд 20.06.1995 року;
202,50 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ "АВАЛЬ" № 4 вiд 09.12.2003 року,
30,00 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ "АВАЛЬ" № 1 вiд 03.03.2004 року,
Посвiстак Марiя Григорiвна - кошти сплаченi в сумi 1 000,00 грн., в тому числi:
25,00 грн. згiдно прибуткового касового ордеру № 24 вiд 20.06.1995 року,
67,50 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ "АВАЛЬ" № 4 вiд 09.12.2003 року,

-

10,00 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ "АВАЛЬ" № 1 вiд 03.03.2004 року,

Вiдповiдно до редакцiї Статуту Товариства, який затверджений загальними
зборами учасникiв 6 лютого 2009 року, розмiр статутного капiталу збiльшений на 179 500 грн.
до 200 000 грн., державна реєстрацiя змiн до установчих документiв проведена Голосiївською
райдержадмiнiстрацiєю 21.05.2009 року за № 10681050004001431.
Iнформацiя про сплату внескiв в сумi 179 500 грн. учасниками до статутного капiталу
Товариства наведено в Таблицi 7.
Таблиця 7
№ п/п Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Документ про оплату на рахунок в ВАТ
"Державний ощадбанк", м. Київ, МФО 322959
1
Лисова Руслана Петрiвна 175 910,00 Квит. № 1/10 вiд 25.11.2009
2
Куделя Валерiй Iванович 2 692,50
Квит. № 2/11 вiд 25.11.2009
3
Посвiстак Марiя Григорiвна
897,50 Квит. № 3/9 вiд 25.11.2009
Всього179 500,00
Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед учасникiв Товариства вiдповiдно до редакцiї
Статуту Товариства, який затверджений загальними зборами учасникiв 6 лютого 2009 року,
наведено в Таблицi 8.
Таблиця 8
№ п/п
1
2
3

Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%)
Лисова Руслана Петрiвна 196000,00
98,0
Куделя Валерiй Iванович 3000,00
1,5
Посвiстак Марiя Григорiвна
1000,00
0,5
Всього200000,00
100,0

У 2015 роцi вiдбулися наступнi змiни в складi учасникiв Товариства:
- на пiдставi Свiдоцтва про право на спадщину частку Лисової Руслани Петрiвни в розмiрi
196000,00 грн. успадкував її син Лисов Iгор Володимирович (Витяг про реєстрацiю в
Спадковому реєстрi № 39602162 вiд 11.02.2015);
- на пiдставi Свiдоцтва про спадщину, посвiдченого приватним нотарiусом Київського
мiського округу Байдик Т.М. 29 квiтня 2015 року за № 801, частку Куделi Валерiя Iвановича в
розмiрi 3000,00 грн. його дружина Куделя Свiтлана Павлiвна вiдступила ТОВ "Територiальне
мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", що пiдтверджується Договором вiдступлення
(купiвлi-продажу) частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" вiд 29 квiтня 2015 року.
Рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту з новим складом учасникiв було
прийняте 7 травня 2015 року (Протокол № 1 вiд 7.05.2015). редакцiя Статуту пройшла
державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 15 травня 2015 року за
№10681050017001431.
Протягом 2016 року вiдбулися наступнi змiни в складi учасникiв Товариства:
на пiдставi Договору вiдступлення (купiвлi-продажу) частки в статутному капiталi Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
вiд 18 квiтня 2016 року, посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського округу
Байдик Т.М. за № 307, частку в розмiрi 3000,00 грн. Товариство вiдступило Лисову Руслану
Iгоревичу за 846 600 грн..
Статутний капiтал станом на 31 грудня 2016 року розподiлений мiж учасниками у
спiввiдношеннi, що характеризується даними таблицi 9.

Таблиця 9
№ п/п Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%)
1
Лисов Iгор Володимирович 196000,00
98,0
2
Лисов Руслан Iгоревич
3000,00
1,5
3
Посвiстак Марiя Григорiвна
1000,00
0,5
Всього200000,00
100,0
На загальних зборах учасникiв Товариства 6 листопада 2020 року (протокол № 20)
учасниками ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" було прийняте рiшення про створення ТОВ
"Л.С.Ц." шляхом видiлу з ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" частини активiв та пасивiв балансу в
розмiрi 33 660 тис. грн, в тому числi, частини статутного капiталу в розмiрi 10 тис. грн, при
розподiлу внескiв до статутного капiталу ТОВ "Л.С.Ц." збережено спiввiдношення внескiв, що
iснувало в ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". Таким чином, статутний капiтал Товариства був
зменшений на 10 тис. грн. Рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту зi статутним
капiталом в розмiрi 190 тис. грн та новими внесками учасникiв до статутного капiталу було
також прийняте 6 листопада 2020 року (Протокол № 20 вiд 06.11.2020 року).
Статутний капiтал станом на 31 грудня 2020 року розподiлений мiж учасниками у
спiввiдношеннi, що характеризується даними таблицi № 10.
Таблиця 10
№ п/п Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%)
1
Лисов Iгор Володимирович 186 200,00 98,0
2
Лисов Руслан Iгоревич
2 850,00
1,5
3
Посвiстак Марiя Григорiвна
950,00 0,5
Всього190 000,00 100,0
Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 190
тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним
документам. На думку аудиторiв формування та сплата статутного капiталу Товариства в усiх
суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Частка держави в статутному
капiталi Товариства вiдсутня.
Щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить суму 1 410 тис.
грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня
2020 року в розмiрi 190 тис. грн, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Резервний капiтал
Вiдповiдно до Статуту Товариство створює резервний фонд в розмiрi 25% статутного
капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого
прибутку.
Резервний капiтал станом на 1 сiчня 2020 року складав 10 тис. грн., у 2020 роцi
Товариством отриманi збитки в розмiрi 8658 тис. грн, тому вiдрахування до резервного
капiталу не вiдбувались, таким чином, на 31 грудня 2020 року резервний капiтал складав 10
тис. грн, що в цiлому, вiдповiдає даним первинних документiв, даним реєстрiв аналiтичного i
синтетичного облiку.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" та МСА 550
"Пов'язанi особи" ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку
пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.
Згiдно П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними сторонами
вважаються: пiдприємства, що знаходяться пiд контролем або значним впливом iнших осiб;
пiдприємства або фiзичнi особи, що прямо або опосередковано здiйснюють контроль
Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої
фiзичної особи. Перелiк пов'язаних осiб наведений в таблицi 11.
Таблиця 11
№ п/п Учасники/посада
IПН Частка в статутному капiталi (%)
1
Лисов Iгор Володимирович, учасник
2137913537 98,0
2
Лисов Руслан Iгоревич, учасник 3126417353 1,5
3
Олiйник Володимир Михайлович, генеральний директор
2882905614 0,00
4
Захарчук Iнна Якiвна, головний бухгалтер
2450516042 0,00
До операцiй з пов'язаними сторонами у 2020 роцi вiдносяться надання Товариством
поворотної фiнансової допомоги учаснику Лисову Iгору Володимировичу в розмiрi 10 000 тис.
грн (договiр №14/09 вiд 14 вересня 2020 року на суму 5 000 тис. грн та договiр №16/09 вiд 16
вересня 2020 року на суму 5 000 тис. грн та надання поворотної фiнансової допомоги за
договором № 18/03/01 вiд 18 березня 2020 року учаснику Лисову Руслану Iгоревичу в розмiрi
12 000 тис. грн.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого
викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами були
виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi
на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi
процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та
iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання,
структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала огляду,
та iншою iнформацiєю, що подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть"), не виявлено.
Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi") аудитором не виявлено.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на

дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, вiдсутня.
Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв
Товариства за 2020 рiк, вважаємо за необхiдне зазначити, що iнша особлива iнформацiя про
Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV, вiдносно зменшення статутного
капiталу Товариства у зв'язку з видiлом у 2020 роцi з Товариства iншого товариства з валютою
балансу 33 660 тис. грн. не розкривалась на власному веб-сайтi та не надавалась до НКЦПФР.
Подiї пiсля дати балансу
По заявi управлiнського персоналу пiсля дати балансу iншi подiї, що можуть мати
суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, були вiдсутнi.
Дотримання законодавства у разi лiквiдацiї
Протягом звiтного перiоду Товариство не розпочинало процедури лiквiдацiї.
Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою, пiд час перевiрки не виявлено.
Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або зобов'язань дуже
низька.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть Товариства
В перiод перевiрки Аудитор не отримав iнформацiю про iншi факти та обставини, якi у
майбутньому можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан.
По заявi управлiнського персоналу, подiї пiсля дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив
на фiнансовий стан Товариства, були вiдсутнi.
Iнша додаткова iнформацiя за результатами обов'язкового аудиту Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
Вiдповiдно до вимог п.4 ст.14 Закону України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 року "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (надалi Закон № 2258) аудитором надається
наступна додаткова iнформацiя про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", що є емiтентом цiнних паперiв,
якi допущенi до торгiв на фондових бiржах i вiдповiдно до Закону України № 996-XIV вiд
16 липня 1999 року "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (з
подальшими змiнами та доповненнями) є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес.
Роздiл "Iншi елементи"
Додаткова iнформацiя за результатами обов'язково аудиту Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ":
Згiдно до вимог п.4 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" № 2258-УIII вiд 21.12.2017 року (надалi Закон № 2258) i роз'яснень Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 26.12.2018 року та УАIБ вiд 21.01.2018 року,
аудитором надається наступна додаткова iнформацiя про Товариство:
Згiдно iз Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо удосконалення деяких положень" № 2164-VIII вiд
05.10.2017 року пiдприємства, що становлять суспiльний iнтерес, - це пiдприємства - емiтенти
цiнних паперiв, цiннi папери яких допущенi до торгiв на фондових бiржах або щодо цiнних
паперiв яких здiйснено публiчну пропозицiю, банки, страховики, недержавнi пенсiйнi фонди,
iншi фiнансовi установи (крiм iнших фiнансових установ та недержавних пенсiйних фондiв,
що належать до мiкропiдприємств та малих пiдприємств) та пiдприємства, якi вiдповiдно до

цього Закону належать до великих пiдприємств. Облiгацiї, випущенi Товариством, протягом
2020 року не обертались на фондових бiржах. Данi про опцiони, якi випущенi Товариством та
допущенi до торгiв на фондових бiржах наведенi в Таблицi 12:
Таблиця 12
№
з/п
Вид пропозицiї цiнних паперiв (проспект емiсiї) На бiржi станом на 31.12.2019 р. На
бiржi станом на 31.12.2020 р.
1.
Опцiон AA +
+
2.
Опцiон AB +
+
3.
Опцiон H
+
4.
Опцiон I
+
5.
Опцiон J
+
6.
Опцiон K
+
7.
Опцiон L
+
8.
Опцiон M
+
9.
Опцiон N
+
+
10.
Опцiон O
+
+
11.
Опцiон P
+
+
12.
Опцiон Q
+
13.
Опцiон R
+
+
14.
Опцiон S
+
+
15.
Опцiон T
+
+
16.
Опцiон U
+
+
17.
Опцiон V
+
+
18.
Опцiон W
+
+
19.
Опцiон X
+
+
20.
Опцiон Y
+
+
21.
Опцiон Z
+
+
Вiдповiдно до вимог п.4 ст.14 Закону України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 року "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (надалi Закон № 2258) аудитором надається
наступна додаткова iнформацiя про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", що є емiтентом цiнних паперiв,
якi допущенi до торгiв на фондових бiржах i вiдповiдно до Закону України № 996-XIV вiд
16 липня 1999 року "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (з
подальшими змiнами та доповненнями) є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес. На
пiдставi вищенаведеної iнформацiї, Рiшенням Загальних зборiв засновникiв (Протокол № 26
вiд 27 грудня 2018 року) Товариство було визнано пiдприємством, що становить суспiльний
iнтерес.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкого аудиту Товариства:
- за результатами проведеного конкурсу по вiдбору суб'єкта аудиторської дiяльностi для
проведення обов'язкого аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк, Рiшенням Загальних зборiв
засновникiв (Протокол № 2 вiд 28 лютого 2019 року було обрано в якостi Аудитора для
Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит",
що включена до роздiлу 4 Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний
iнтерес. Договiр № 15-4/03 вiд 15 березня 2019 року укладений строком на 3 роки.
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi:
- 28 лютого 2019 року.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання:

- загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання починається з першого року надання
послуг з обов'язкового аудиту. Виконання першого завдання з обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi Товариства вiдбувалось 15.03.2019 до 19.04.2019 року, аудиторське
завдання виконувалось без перерв, без продовження повноважень та повторних призначень.
Аудиторськi оцiнки, щодо виявлення можливого викривлення iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi:
- для оцiнки ризикiв можливого суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства, аудитором були виконанi процедури оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi
для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Пiд час
виконання процедур, необхiдних для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi,
нами були поданi запити до управлiнського персоналу, який на нашу думку, може мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по
сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння
зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з
ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Ми не отримали доказiв
обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве
викривлення внаслiдок шахрайства.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, пов'язаних iз
шахрайством:
вказанi пояснення щодо результативностi аудиту, наданi аудитором у роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi". Аудитор вважає, що отриманi при
виконаннi аудиторського завдання аудиторськi докази є достатнiми для зазначення, що в ходi
перевiрки не виявлено порушень, пов'язаних iз шахрайством.
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського
комiтету:
- згiдно до вимог ст.35 Закону України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 року "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", аудитором при наданнi Товариству послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi як пiдприємству, що становить суспiльний iнтерес,
був складений та поданий Генеральному директору Товариства додатковий звiт, у якому
розкритi результати виконання завдання з обов'язкового аудиту, надана iнформацiя про
застосовану методику перевiрки фiнансової звiтностi, рiвень суттєвостi, що застосовувався
пiд час аудиту, та iнша iнформацiя, яка повинна мiститися у додатковому звiтi вiдповiдно до
норм вище вказаного Закону України.
Аудиторський звiт був узгоджений з додатковим звiтом у день подання аудиторського звiту.
Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звiтом, який
направлений генеральному директору Товариства.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством i про незалежнiсть ключового
партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi
аудиту:
суб'єкт аудиторської дiяльностi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Iмона-Аудит" стверджує, що вiдповiдно до вимог ст.6 Закону України № 2258-VIII вiд
21.12.2017 року "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (надалi Закон
2258), аудитором при наданнi Товариству послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
як пiдприємству, що становить суспiльний iнтерес, не надавались одночасно не аудиторськi
послуги з:

складання податкової звiтностi, розрахунку обов'язкових зборiв i платежiв;
- консультування з питань управлiння, розробки i супроводження управлiнських рiшень;
- ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi;
- розробки та
впровадження процедур внутрiшнього контролю, управлiння ризиками, а також
iнформацiйних технологiй у фiнансовiй сферi;
- надання правової допомоги у формi: послуг юрисконсульта iз забезпечення ведення
господарської дiяльностi; ведення переговорiв вiд iменi юридичних осiб;
- кадрове забезпечення юридичних осiб у сферi бухгалтерського облiку, оподаткування та
фiнансiв;
послуги з оцiнки;
- послуги, пов'язанi iз залученням фiнансування, розподiлом прибутку, розробкою
iнвестицiйної стратегiї, окрiм послуг з надання впевненостi щодо фiнансової iнформацiї.
Крiм того, Аудитор зазначає, що проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
Товариства здiйснювалось з дотриманням принципiв незалежностi, визначених ст.28 Закону
№ 2258.
Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi
або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi:
- аудитор зазначає, що крiм послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за
2020 рiк, ним не надавались iншi послуги нi самому Товариству, як юридичнiй особi, нi
контрольованим Товариством суб'єктам господарювання.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень:
- обсяг аудиту складається з перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, до якої включенi:
звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, звiт про сукупний дохiд, звiт про рух
грошових коштiв, звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
та Примiток до фiнансової звiтностi за 2020 рiк. Крiм того, до обсягу аудиту додається випуск
звiту незалежного аудитора з наданням аудиторської думки.
Вiдповiдно до положень ст.25 Закону № 2258 щодо обмеження обсягу завдання з
обов'язкового аудиту, аудитор надає наступне пояснення:
- при виконанi завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк,
Аудитом не було включено до звiту незалежного аудитора висловлення думки про надання
впевненостi щодо майбутньої дiєздатностi Товариства, фiнансова звiтнiсть якого
перевiряється, а також ефективностi або результативностi дiяльностi органiв управлiння або
посадових осiб Товариства iз провадження господарської дiяльностi на сьогоднi або у
майбутньому;
- сторони Аудиту, аудитор i керiвництво Товариства, визнають та погоджуються з тим, що
внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi є наслiдком характеру фiнансової звiтностi,
характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обгрунтованого
перiоду часу та за обгрунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень, властивих
внутрiшньому контролю, iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення у
фiнансовiй звiтностi можуть бути не виявленi навiть в тому разi, якщо аудит належно
спланований та виконується вiдповiдно до МСА.
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит
Таблиця 13
№ п/п Показник
Значення
1
1
Повне найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи
Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", 23500277

2
Включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, дата включення
вiдомостей до Реєстру, номер в Реєстрi

Свiдоцтво Аудиторської палати України про те, що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм професiйної етики та законодавчих i нормативних вимог, що
регулюють аудиторську дiяльнiсть Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" 24.10.2018,
№0791;
Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансової звiтностi" 13.12.2018, №0791;
Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" 13.12.2018, №0791
Номер бланку №0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3

3
3

Генеральний директор

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (Роздiл
"Аудитори") Величко Ольга Володимирiвна
100092
4

Ключовий партнер -аудитор

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (Роздiл

"Аудитори") Iванська Таїсiя Василiвна
100107
5
6
7
8

Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
Фактичне мiсце розташування
02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
Телефон/ факс
044 565-77-22, 565-99-99
E-mail mail@imona-audit.ua

9

Веб-сайт

www.imona-audit.ua

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової
звiтностi: згiдно з Додатковим договором № 3 вiд 22 березня 2021 року про проведення аудиту
(аудиторської перевiрки) до Договору № 15-4/03 вiд 15 березня 2019 року про комплексне
аудиторське обслуговування на проведення аудиту Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Iмона - Аудит" (надалi - Аудитор), що включене до Роздiлiв Реєстру
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, а саме:
Роздiл : Суб'єкти аудиторської дiяльностi (номер реєстрацiї у Реєстрi та дата включення
вiдомостей до роздiлу Реєстру №0791 вiд 24.10.18 року);
Роздiл: Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансової звiтностi (номер реєстрацiї у Реєстрi та дата включення вiдомостей до роздiлу
Реєстру №0791 вiд 13.12.18 року).
Роздiл: Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес(номер реєстрацiї у
Реєстрi та дата включення вiдомостей до роздiлу Реєстру №0791 вiд 13.12.18 року).
Свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку №0751, Рiшення
АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3), провела аудит рiчної фiнансової звiтностi у складi: Балансу
(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк, Звiту про
власний капiтал за 2020 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi за 2020 рiк на предмет повноти,
достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.
Термiн проведення аудиту з 22.03.2021 року до 26.04.2021 року.
Ключовий партнер -аудитор
Iванська Т.В.
(Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (Роздiл
"Аудитори") 100107)
Генеральний директор
Величко О.В.
(Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (Роздiл
"Аудитори") 100092)
Дата складання Звiту незалежного аудитора:
26 квiтня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" в особi Генерального директора Олiйника Володимира
Михайловича, пiдтверджує, що 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 емiтента, а також про те, що звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi та стан емiтента, з описом основних ризикiв та невизначеностей, з
якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi.

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

Дата
виникнення
події

1
06.11.2020

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
15.04.2021

Вид інформації

3
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу

