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

  

  
Голова правлiння       Хаврак Василь Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        21.04.2017 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване 

будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   03335511 
  
4. Місцезнаходження   79040, Львівська, Залiзничний р-н, м.Львів, вул.Конюшинна, 

буд.14 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (032)  262-71-79, (032)  262-73-20 
  
6. Електронна поштова адреса   lsbmy_1@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   24.04.2017 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   №77, Газета "Відомості Національної комісії 

цінних паперів та фондового ринку" 
  24.04.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
сторінці в мережі Інтернет 

  www.lsbmu1.bfg.lviv.ua   24.04.2017 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду 

  

13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   



26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність   
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 

  

33. 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) 

  

34. Примітки 
Відомості  щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня, так як емітент не приймав ніякої участі у 
створені інших юридичних осіб. Інформація про корпоративного секретаря відсутня, так як корпоративний 
секретар Товариством не обирався. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як визначеня рейтингової 
оцiнки Товариство не здiйснювало. Інформацiя про дивiденди вiдсутня, так як дивiденди у 2016 рiк не 
нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як облiгацiї Товариством не 
випускались.Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв відсутня, 
так як  за звiтний перiод Товариство не вчиняло значних правочинiв. Iнформацiя про iншi цiннi папери, 
випущенi емiтентом вiдсутня, так як iншi цiннi папери Товариством не випускались. Iнформацiя про викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду  вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не 
здiйснювався. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так 
як боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, 
так як Товариство iпотечних облiгацiй не випускало. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, 
так як iпотечних сертифiкатiв Товариство не випускало. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, 
так як Товариство протягом звітного періоду не створювало жодних іпотечних активів. Iнформацiя про ФОН 
вiдсутня, так як ФОН не створювався. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не 
випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Облiгацiй та 
iнших цiнних паперiв емiтент не випускав. Викупу власних акцій протягом звітного періоду не проводилось. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14151200000002504 

3. Дата проведення державної реєстрації 31.07.1996 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 1213550,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 77 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Будівництво доріг і автострад 42.11, Будівництво 
житлових і нежитлових будівель. 41.20, Виробництво 
інших виробів із бетону, гіпсу та цементу. 23.69 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління є загальні збори 
акціонерів. 
Правління у складі голови правління та 4-ох членів 
правління - здійснює керівництво всією поточною 
діяльност. Наглядова рада у складі голови Наглядової 
ради та 4-ох членів Наглядової ради - контролює та 
регулює діяльність виконавчого органу. Ревізійна 
комісія у складі  голови Ревізійної комісії та 2-ох 
членів Ревізійної комісії - контроль за фінансово-
господарською діяльністю. 

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

ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку 300023 
3) поточний рахунок 26003011186616 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

5) МФО банку 300023 
6) поточний рахунок 26001011186737 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Господарська діяльність, пов`язана із 
створенням об`єктів архітектури (за переліком 
робіт згідно з додатком) 

Наказ №43-п, реєстро 21.11.2016 Державна архітектурно-будівельна інспекція 
України. 

21.11.2021 

Опис Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності Будівельні та монтажні роботи загального 
призначення, будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, 
приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів 
вимірювання іншого обладнання, монтаж інженерних споруд, будівництво  об'єктів транспортної інфраструктури . 

 
** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України 
у Львiвськiй обл. 

20823070 Україна, 79000, Львівська, д/н, м.Львiв, 
вул.Сiчових Стрiльцiв, буд.3 

0,000000 

Організація орендарів структурного підрозділу МОП 
"Львівспецкомунбуд" орендного підприємства "Львівс 

д/н Україна, д/н, Львівська, д/н, д/н, д/н 0,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 
паспорт * 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Усього 0,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
1) посада* Голова правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Хаврак Василь Васильович 

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

КА, 815602, 22.04.1998, Пустомитівським РВ УМВС 
України у Львiвській обл 

4) рік народження*** 1973 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ПАТ "ЛСБМУ-№1", заступник голови правління. 

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

08.06.2016, на термін до 06.06.2021р. 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 05 серпня 2016 року та наказу про 
призначення вiдбулись змiни у складi посадових осiб 
Товариства. Призначено на посаду голови Правління 
Хаврака Василя Васильовича. Винагород (в т.ч. у 
натуральнiй формi) не отримував , посаду на будь-
яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження 
та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Головний бухгалтер - член правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Онишко Анастасiя Федорiвна 

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

СТ, 188094, 23.07.2010, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвській обл. 

4) рік народження*** 1956 
5) освіта*** Середня 
6) стаж роботи (років)*** 37 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ЛВУ Газового господарства, Бухгалтер 

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

27.04.2013, на термін згідно Статуту Товариства 

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

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

Бігун Ігор Миколайович 

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

КВ, 832230, 27.12.2001, Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області 

4) рік народження*** 1956 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 40 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ВАТ "ЛСБМУ №1", начальник виробничо-
кошторисного відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 



(призначено) 
9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 

вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена Правління Бігуна Ігора 
Миколайовича.Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) 
не отримував , посаду на будь-яких iнших 
пiдприємства не обiймає. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 

 
1) посада* Заступник голови Правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Гринів Ярослав Йосифович 

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

КВ, 978053, 07.06.2002, Шевченківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 

4) рік народження*** 1959 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 38 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", майстер 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду заступника голови Правління Гриніва 
Ярослава Йосифовича. Винагород (в т.ч. у 
натуральнiй формi) не отримував , посаду на будь-
яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження 
та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Член Правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Свист Юрій Ярославович 

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

КВ, 568962, 23.01.2001, Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області 

4) рік народження*** 1962 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 32 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", монтажник 4-го розряду 
зовнішнього трубопроводу 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена Правління Свиста Юрія Ярославовича. 
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Голова Наглядової ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Мудрак Ірина Костянтинівна 

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

МЮ, 107555, 19.10.2006, Івано-Франківським МВ 
УМВС України в Івано-Франківській області. 

4) рік народження*** 1981 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 16 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", юристконсульт 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду голови Наглядової ради Мудрак Ірину 
Костянтинівну. Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) 
не отримував , посаду на будь-яких iнших 
пiдприємства не обiймає. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 

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

Скочко Юлія Іванівна 

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

КВ, 441640, 20.06.2000, Золочівським РВ УМВС 
України у Львівській області 

4) рік народження*** 1983 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 11 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТзОВ "ГАЛ-КАБЕЛЬ", начальник юридичного віділу 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена Наглядової ради Скочко Юлію Іванівну. 
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. 

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

Баєв Віталій Ігорович 

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

КС, 450316, 27.12.2005, Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 

4) рік народження*** 1989 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 6 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТОВ "УКР-ПОЛІМЕР", начальник юридичного 
відділу 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 



складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена Наглядової ради Баєва Віталія 
Ігоровича.Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не 
отримував , посаду на будь-яких iнших пiдприємства 
не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства та у внутрiшнiх документах 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Секретар Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Черненко Оксана Євгенівна 

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

КС, 320471, 22.03.2004, Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 

4) рік народження*** 1984 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 18 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ПП "Фірма "Галич-Кабель", юрисконсульт 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду секретаря Наглядової ради Черненко Оксану 
Євгеніївну.Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не 
отримував , посаду на будь-яких iнших пiдприємства 
не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства та у внутрiшнiх документах 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Заступник голови Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Байло Ірина Степанівна 

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

КВ, 504515, 11.12.2000, ГалицькимРВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області 

4) рік народження*** 1962 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 19 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТзДВ "ГАЛ-КАТ", заступник директора юридичного 
департаменту 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду заступника голови Наглядової ради Байло 
Ірину Степанівну. Винагород (в т.ч. у натуральнiй 
формi) не отримував , посаду на будь-яких iнших 
пiдприємства не обiймає. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 

 
1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Калініченко Олексій Віталійович 

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

КА, 202500, 21.06.1996, Личаківським РВ УМВС 
України у Львiвській обл. 



юридичної особи 
4) рік народження*** 1975 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 25 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТзДВ "ГАЛ-КАТ" заступник директора з економіки 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду голови Ревізійної комісії Калініченка Олексія 
Віталійовича.Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) 
не отримував , посаду на будь-яких iнших 
пiдприємства не обiймає. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 

 
1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кіюн Юлія Андріївна 

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

КС, 678907, 30.01.2009, Яворівським РВ УМВС 
України у Львiвській обл. 

4) рік народження*** 1993 
5) освіта*** Вища 
6) стаж роботи (років)*** 4 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", інспектор кредитного сектору 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена Ревізійної комісії Кіюн Юлію 
Андріївну.Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не 
отримував , посаду на будь-яких iнших пiдприємства 
не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у 
Статутi товариства та у внутрiшнiх документах 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада* Член Ревiзiйної комiсi 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кузик Тарас Степанович 

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

КВ, 502900, 03.10.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвській обл. 

4) рік народження*** 1975 
5) освіта*** Середня-спецiальна 
6) стаж роботи (років)*** 25 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав*** 

ТзДВ "ГАЛ-КАТ" економіст з планування 

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

18.10.2016, на термін згідно Статуту Товариства 

9) опис Вiдповiдно до рiшення засідання Наглядової ради, що 
вiдбулось 18 жовтня 2016 року вiдбулись змiни у 
складi посадових осiб Товариства. Призначено на 
посаду члена Ревізійної комісії Кузика Тараса 
Степановича.Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) 
не отримував , посаду на будь-яких iнших 



пiдприємства не обiймає. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. 

 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
 
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
*** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

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

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова правлiння Хаврак Василь Васильович КА, 815602, 22.04.1998, 

Пустомитівським РВ УМВС 
України у Львiвській обл 

3910664 80,562482 3910664 0 0 0 

Головний бухгалтер - член 
правлiння 

Онишко Анастасiя Федорiвна СТ, 188094, 23.07.2010, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвській обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член правлiння Бігун Ігор Миколайович КВ, 832230, 27.12.2001, 
Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області 

0 0,000000 0 0 0 0 

Заступник голови Правління Гринів Ярослав Йосифович КВ, 978053, 07.06.2002, 
Шевченківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській 
області 

36396 0,749784 36396 0 0 0 

Член Правління Свист Юрій Ярославович КВ, 568962, 23.01.2001, 
Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області 

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Мудрак Ірина Костянтинівна МЮ, 107555, 19.10.2006, 
Івано-Франківським МВ 
УМВС України в Івано-
Франківській області. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Скочко Юлія Іванівна КВ, 441640, 20.06.2000, 
Золочівським РВ УМВС 
України у Львівській області 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Баєв Віталій Ігорович КС, 450316, 27.12.2005, 
Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській 
області 

0 0,000000 0 0 0 0 

Секретар Наглядової Ради Черненко Оксана Євгенівна КС, 320471, 22.03.2004, 0 0,000000 0 0 0 0 



Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській 
області 

Заступник голови Наглядової 
Ради 

Байло Ірина Степанівна КВ, 504515, 11.12.2000, 
ГалицькимРВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області 

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Калініченко Олексій 
Віталійович 

КА, 202500, 21.06.1996, 
Личаківським РВ УМВС 
України у Львiвській обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Кіюн Юлія Андріївна КС, 678907, 30.01.2009, 
Яворівським РВ УМВС 
України у Львiвській обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсi Кузик Тарас Степанович КВ, 502900, 03.10.2000, 
Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвській обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Усього 3947060 81,312266 3947060 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

Найменування 
юридичної 

особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходже
ння 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

      прості іменні прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Від 
загальної 
кількості 

голосуючи
х акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

Булик Iгор Iванович КВ, 995945, 26.06.2002, Галичним РВ 
УМВС України у Львiв.обл. 

2969717 61,178299 71,935869 2969717 0 0 0 

Доскіч Юрій Юрійович КА, 270230, 16.10.1996, Франківським РВ 
УМВС України у Львівській обл. 

776672 16,000000 18,813434 776672 0 0 0 

Усього 3746389 77,178300 90,749300 3746389 0 0 0 
 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Заповнювати необов'язково. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*)  X 

Дата проведення 18.10.2016 
Кворум зборів ** 77,400000 
Опис П Р О Т О К О Л 

 
ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ   АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  "ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  
БУДІВЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" 
 
18 жовтня  2016 року      місто Львів 
 
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства "Львівське спеціалізоване-будівельно 
монтажне управління №1" (далі - Товариство) відкрив 
голова реєстраційної комісії Фіглер Надія Дмитрівна, 
яка доповіла, що згідно опублікованого та надісланого 
акціонерам оголошення про скликання на 18.10.2016 
року загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване-
будівельно монтажне управління №1", реєстрацію 
акціонерів та їх представників розпочато о 10.00 
годині 18.10.2016 року. Реєстрацію акціонерів (їх 
представників), які прибули для участі у загальних 
зборах, здійснено згідно з реєстром власників іменних 
цінних паперів, які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів Товариства. Згідно реєстру 
власників іменних цінних паперів, загальна кількість 
осіб включених до реєстру - 202 (двісті дві) особи, 
статутний капітал Публічного акціонерного 
товариства "Львівське спеціалізоване-будівельно 
монтажне управління №1" розподілений на 4 854 200 
(чотири мільйони вісімсот п'ятдесят отири тисячі 
двісті ) штук простих іменних акцій, номінальною 
вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та 
становить 1 213 550,00 грн. (один мільйон двісті 
тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 
копійок). Голосуючих акцій згідно реєстру власників 
іменних цінних паперів 4 128 284 (чотири мільйони 
сто двадцять вісім тисяч двісті вісімдесят чотири) 
штук. Реєстрацію акціонерів та їх представників 
закінчено о 10.45 годині. 
Згідно протоколу засідання Реєстраційної комісії  від 
18.10.2016 року для участі у загальних зборах 
акціонерів Товариства зареєструвалися  акціонери, 
яким належить 3 910 664 штук голосуючих акцій, що 
складає 94,72856 % від загальної кількості 
голосуючих акцій Товариства. 
Одночасно комісія перевірила та підтвердила 
повноваження кожного учасника зборів. 
Голова Реєстраційної комісії Фіглер Надія Дмитрівна 
оголосила загальні збори акціонерів правомочними. 
Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 
оголошено відкритими, озвучено питання порядку 
денного, що винесені на розгляд зборів 18.10.2016 
року. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 
1. Обрання Лічильної комісії 



по питанню: обрати Лічильну комісію у складі Голови 
Лічильної комісії - Ханас Марії Олегівни та двох 
членів Лічильної комісії: Семененко Юлії Едвардівни 
та Ковалик Ірини Юріївни 
2. Обрання Голови та секретаря зборів 
по питанню: обрання Головою Загальних зборів 
акціонерів - Бігуна Ігоря Миколайовича, секретарем 
Загальних зборів акціонерів - Павука Олександра 
Олександровича 
3. Відкликання та обрання Наглядової ради 
по питанню: відкликати Наглядову раду у складі: 
Булик Ігор Ігорович, Фіглер Надія Дмитрівна, Павук 
Олександр Олександрович, Свист Наталія Юріївна, 
Дмитрів Ірина Володимирівна та запропонувати 
кандидатів до обрання Наглядової ради: Мудрак Ірини 
Костянтинівни, Скочко Юлії Іванівни,  Баєва Віталія 
Ігоровича, Байло Ірини Степанівни, Черненко Оксани 
Євгенівни (шляхом кумулятивного голосування) 
4. Відкликання та обрання Ревізійної комісії 
по питанню: відкликати Ревізійну комісію у складі: 
Стахів Тамари Григорівни, Добко Олександри 
Володимирівни, Богдана Романа Михайловича та 
запропонувати кандидатів до обрання Ревізійної 
комісії: Калініченка Олексія Віталійовича, Кіюн Юлії 
Андріївни, Кузика Тараса Степановича (шляхом 
кумулятивного голосування) 
1.   СЛУХАЛИ: 
Про обрання членів Лічильної комісії у складі -  
Голови Лічильної комісії - Ханас Марії Олегівни та 
двох членів Лічильної комісії: Семененко Юлії 
Едуардівни та Ковалик Ірини Юріївни 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
обрати головою Лічильної комісії - Ханас Марії 
Олегівни та двох членів Лічильної комісії: Семененко 
Юлії Едуардівни та Ковалик Ірини Юріївни 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За" 3 910 664 -   голосів. 
"Проти"  - не було. 
"Утрималося"  - не було. 
УХВАЛИЛИ:               
Обрати головою Лічильної комісії - Ханас Марії 
Олегівни та двох членів Лічильної комісії: Семененко 
Юлії Едуардівни та Ковалик Ірини Юріївни 
 
2.СЛУХАЛИ: 
Про обрання Головою Загальних зборів акціонерів - 
Бігуна Ігоря Миколайовича, секретарем Загальних 
зборів акціонерів - Павука Олександра 
Олександровича 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
обрати головою Загальних зборів акціонерів - Бігуна 
Ігоря Миколайовича, секретарем Загальних зборів 
акціонерів - Павука Олександра Олександровича 
ГОЛОСУВАЛИ: 
""За" 3 910 664 -   голосів. 
 "Проти"  - не було. 
"Утрималося"  - не було. 
УХВАЛИЛИ:  Обрати головою Загальних зборів 
акціонерів - Бігуна Ігоря Миколайовича, секретарем 
Загальних зборів акціонерів - Павука Олександра 
Олександровича 
. 
3. СЛУХАЛИ: 



Про відкликання та обрання Наглядової ради. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
відкликати Наглядову раду у складі: Булик Ігор 
Ігорович, Фіглер Надія Дмитрівна, Павук Олександр 
Олександрович, Свист Наталія Юріївна, Дмитрів 
Ірина Володимирівна та запропонувано кандидатів до 
складу Наглядової ради: Мудрак Ірини 
Костянтинівни, Скочко Юлії Іванівни,  Баєва Віталія 
Ігоровича, Байло Ірини Степанівни, Черненко Оксани 
Євгенівни (шляхом кумулятивного голосування) 
ГОЛОСУВАЛИ: 
Мудрак Ірина Костянтинівна 3 910 664 голосів 
Скочко Юлія Іванівна 3 910 664 голосів 
Баєв Віталій Ігорович 3 910 664 голосів 
Байло Ірина Степанівна 3 910 664 голосів 
Черненко Оксана Євгенівна  3 910 664 голосів 
 
УХВАЛИЛИ:  Відкликали Наглядову раду у складі: 
Булика Ігоря Ігоровича, Фіглер Надія Дмитрівна, 
Павук Олександр Олександрович, Свист Наталія 
Юріївна, Дмитрів Ірина Володимирівна та обрали 
Наглядову раду у складі: Мудрак Ірини 
Костянтинівни, Скочко Юлії Іванівни,  Баєва Віталія 
Ігоровича, Байло Ірини Степанівни, Черненко Оксани 
Євгенівни  
 
4. СЛУХАЛИ: 
Про відкликання та обрання Ревізійної комісії. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
відкликати Ревізійну комісію у складі: Стахів Тамари 
Григорівни, Добко Олександри Володимирівни, 
Богдана Романа Михайловича та запропонувати 
кандидатів до обрання Ревізійної комісії: Калініченка 
Олексія Віталійовича, Кіюн Юлії Андріївни, Кузика 
Тараса Степановича (шляхом кумулятивного 
голосування) 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 
Калініченко Олексій Віталійович 3 910 664 
голосів, 
Кіюн Юлія Андріївна 3 910 664 голосів, 
Кузик Тарас Степанович 3 910 664 голосів, 
 
УХВАЛИЛИ:  Відкликали Ревізійну комісію у складі: 
Стахів Тамари Григорівни, Добко Олександри 
Володимирівни, Богдана Романа Михайловича та 
обрали до складу Ревізійної комісії: Калініченка 
Олексія Віталійовича, Кіюн Юлії Андріївни, Кузика 
Тараса Степановича. 
 
Голова загальних зборів акціонерів : Бігун Ігор 
Миколайович                      
Секретар зборів :    Павук Олександр Олександрович 

 
Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  
Дата проведення 25.04.2016 
Кворум зборів ** 96,515880 
Опис П Р О Т О К О Л 

 
ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ   АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА  "ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  
БУДІВЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" 
 
25 квітня  2016 року                                                                                                 
місто Львів 
 
 
 
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства "Львівське спеціалізоване-будівельно 
монтажне управління №1" (далі - Товариство) відкрив 
голова реєстраційної комісії Булик Ігор Ігорович, який 
доповів, що згідно опублікованого та надісланого 
акціонерам оголошення про скликання на 25.04.2016 
року загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване-
будівельно монтажне управління №1", реєстрацію 
акціонерів та їх представників розпочато о 08.00 
годині 25.04.2016 року. Реєстрацію акціонерів (їх 
представників), які прибули для участі у загальних 
зборах, здійснено згідно з реєстром власників іменних 
цінних паперів, які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів Товариства. Згідно реєстру 
власників іменних цінних паперів, загальна кількість 
осіб включених до реєстру - 202 (двісті два), 
статутний капітал Публічного акціонерного 
товариства "Львівське спеціалізоване-будівельно 
монтажне управління №1" розподілений на 4 854 200 
(чотири мільйони вісімсот п'ятдесят отири тисячі 
двісті ) штук простих іменних акцій, номінальною 
вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та 
становить 1 213 550,00 грн. (один мільйон двісті 
тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 
копійок). Реєстрацію акціонерів та їх представників 
закінчено о 9.00 годині. 
 
Згідно протоколу засідання реєстраційної комісії  від 
25.04.2016 року для участі у загальних зборах 
акціонерів Товариства зареєструвалося 15 
(п"ятнадцять) акціонерів та  їх представника, яким 
належить 3 933 220 (три мiльйони дев`ятсот тридцять 
три тисячi двiстi двадцять) штук простих іменних 
акцій (голосів), що складає 96,515880 % від загальної 
кількості голосів, які мають право приймати участі у 
голосуванні. 
Одночасно комісія перевірила та підтвердила 
повноваження кожного учасника зборів. 
Голова реєстраційної комісії Булик Ігор Ігорович 
оголосив загальні збори акціонерів правомочними. 
 
Далі, загальні збори продовжив виконувач 
обов"язками Голови Правління Публічного 
акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" Хаврак Василь 
Васильович, який оголосив збори акціонерів 
Товариства відкритими та питання порядку денного, 
що винесені на розгляд зборів 25.04.2016 року. 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 
1. Обрання Лічильної комісії 
2. Звіт та затвердження звіту Правління про 



результати діяльності підприємства за 2015 рік. 
3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 
2015 рік. 
4. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 
2015 рік. 
5. Затвердження річних результатів діяльності 
Товариства, визначення порядку розподілу прибутків 
(покриття збитків, затвердження строку виплати 
дивідентів). 
6. Припинення діяльності, шляхом реорганізації. 
7. Створення та обрання комісії з перетворення. 
8. Порядок та умови обміну акцій на частки у 
статутномму фонді правонаступника. 
9. Про порядок викупу і оцінки акцій у акціонерів. 
Встановлення термінів викупу та обміну на письмові 
зобов'язання. 
 
1.   СЛУХАЛИ: 
Про обрання членів Лічильної комісії у складі -  
Головою Лічильної комісії Байло Ірину Степанівну, 2 
(двох) Членів Лічильної комісії - Баєва Віталія 
Ігоровича, Скочко Юлію Іванівну. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович - 
запропонував обрати головою Лічильної комісії - 
Байло Ірину Степанівну, 2 (двох) Членів Лічильної 
комісії - Баєва Віталія Ігоровича, Скочко Юлію 
Іванівну. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - 3 933 220штук акцій. 
"Проти"  - не було. 
"Утрималося"  - не було. 
 
УХВАЛИЛИ:               
Обрати головою Лічильної комісії - Байло Ірину 
Степанівну, 2 (двох) Членів Лічильної комісії - Баєва 
Віталія Ігоровича, Скочко Юлію Іванівну. 
 
 
 
 
2.СЛУХАЛИ: 
Голову Загальних зборів Хаврака Василя Васильовича 
- виступив зі звітом Правління про результати 
діяльності підприємства у 2015р. та затвердження 
звіту. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович  - 
запропонував затвердити звіт Правління про 
результати діяльності підприємства у 2015р. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - 3 910 664 штук акцій. 
 "Проти"  -  20 762 штук акцій. 
"Утрималося"  - 1 794 штук акцій. 
 
УХВАЛИЛИ:  роботу Правління рахувати 
задовільною, звіт затвердити. 
 



 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 
Голова Наглядової ради Булик Ігор Ігорович - 
виступив зі звітом про роботу Наглядової ради у 
2015р. та його затвердження. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Наглядової ради Булик Ігор Ігорович - 
запропонував  затвердити звіт про роботу Наглядової 
ради у 2015р. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - 3 910 664 штук акцій. 
"Проти"  - не було. 
"Утрималося"  22 556 штук акцій. 
 
УХВАЛИЛИ:  роботу Наглядової ради рахувати 
задовільною, звіт затвердити. 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 
Голова Ревізійної комісії Стахів Тамара Григорівна   -   
виступила зі звітом про результати роботи Ревізійної 
комісії у 2015р. та його затвердження. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович - 
запропонував затвердити звіт про результати роботи 
Ревізійної комісії у 2015р. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  -3 912 458 штук акцій. 
"Проти"  -  не було 
"Утрималося"  - 20 762 штук акцій 
 
УХВАЛИЛИ:  роботу Ревізійної комісії рахувати 
задовільною, звіт затвердити. 
 
 
 
5.  СЛУХАЛИ: 
Головний бухгалтер Онишко Анастасія Федорівна - 
виступила зі звітом про результати роботи 
господарської діяльності Товариства за 2015р., 
порядок розподілу прибутку (покриття збитків, 
затвердження строку виплати дивідендів) та його 
затвердження. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович - 
запропонував затвердити звіт про результати роботи 
господарської діяльності Товариства за 2015р., 
порядок розподілу прибутку (покриття збитків, 
затвердження строку виплати дивідендів) 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - 3 910 664 штук акцій. 
"Проти"  - 20 762 штук акцій 
"Утрималося"  - 1 794 штук акцій 
 



УХВАЛИЛИ: роботу господарської діяльності 
Товариства рахувати задовільною, звіт затвердити. 
 
 
 
 
6.  СЛУХАЛИ: 
Про припинення діяльності, шляхом реорганізації. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович - 
запропонував припинити діяльність, шляхом 
реорганізації. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - не було. 
"Проти"  - 3 931426 штук акцій 
"Утрималося"  - 1794 штук акцій 
 
УХВАЛИЛИ: Рішення щодо припинення діяльності, 
шляхом реорганізації не прийнято. 
 
 
 
7.  СЛУХАЛИ: 
Про створення та обрання комісії з перетворення.. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович  - 
запропонував створити та обрати комісію з 
перетворення. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - не було. 
"Проти"  - 3 933 220  штук акцій 
"Утрималося"  - не було 
 
УХВАЛИЛИ: Рішення що створення та обрання 
комісії з перетворення не прийнято. 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: 
Про порядок та умови обміну акцій на частки у 
статутномму фонді правонаступника. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович - 
запропонував затвердити порядок та умови обміну 
акцій на частки у статутномму фонді 
правонаступника. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - не було. 
"Проти"  - - 3 933 220  штук акцій 
"Утрималося"  - не було 
 



УХВАЛИЛИ: Рішення щодо затвердження порядку та 
умов обміну акцій на частки у статутномму фонді 
правонаступника не прийнято. 
 
 
 
 
9.  СЛУХАЛИ: 
Про порядок викупу і оцінки акцій у акціонерів. 
Встановлення термінів викупу та обміну на письмові 
зобов'язання. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Голова Загальних зборів Хаврак Василь Васильович - 
запропонував затвердити порядок викупу і оцінки 
акцій у акціонерів. Встановити термін викупу та 
обміну на письмові зобов'язання. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"  - не було. 
"Проти"  - - 3 933 220  штук акцій 
"Утрималося"  - не було 
 
УХВАЛИЛИ: Рішення щодо затвердження порядку 
викупу і оцінки акцій у акціонерів та встановлення 
терміну викупу та обміну на письмові зобов"язання не 
прийнято. 
 
 
 
 
 
В.о.Голови  правління  
ПАТ "ЛСБМУ-1":  Хаврак Василь Васильович      
 
Голова загальних зборів акціонерів :  Хаврак Василь 
Васильович         
Секретар зборів :    Соболь Петро Богданович 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

Товариство з обмеженою відповідальністю  АФ 
"Контракти-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 20845165 
Місцезнаходження Україна, 79035, Львівська, Личаківський р-н, м.Львів, 

вул.Зелена,109 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№0705 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (032) 294-96-61 
Факс (032) 294-96-62 
Вид діяльності Юридична особа, яка надає аудиторські послуги 
Опис Аудит проведений згідно з договором б/н від 

30.09.2016p. між товариством з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська фірма "Контракти-
Аудит" та публічним акціонерним товариством 
"Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне 
управління №1". Аудит фінансової звітності 
Товариства закінчено 04.04.2017 р. 

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

ПАТ "Національний Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 01040, Київська, ., м.Київ, вул.Нижній Вал, 

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

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

- 

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

депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. 
Опис ПАТ "НДУ"  визначено, як депозитарій цінних 

паперів емітента. Договір №У-46/58 від 16.05.2012 
року на обслуговування емісії цінних паперів, договір 
пролонговано. 

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

ТОВ "Балтік Фінанс Груп" 

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

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

Серія АЕ №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 
Міжміський код та телефон 032/  294-95-06 
Факс 032/  294-95-08 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - 

депозитарна діяльність депозитарної установи. 
Опис ТОВ "Балтік Фінанс Груп"   визначено, як депозитарна 



установа цінних паперів емітента. Договір №77-Е від 
16.05.2012 року на відкриття рахунків у цінних 
паперах власникам, договір пролонговано. 
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X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10.01.2011 02/13/1/11 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

UA4000149793 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 4854200 1213550,00 100,000000 

Опис Цiннi папери емiтента до лiстингу не включались. Обiг цiнних паперiв емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв. 
Рiшення про викуп власних акцiй Товариство не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються. 
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XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ПАТ "ЛСБМУ №1",було створено на базi Львiвського спеціального.будiвельно-монтажного управлiння №1 
мiжобласного пiдприємства "Львiвкомунспецбуд" та зареєстровано 31.07.1996 року, виписка з ЄДРПОУ Серiї 
АВ №372360 вiд 05.09.2013 року. Статутний фонд складає 1213550,0 грн. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Протягом iснування ПАТ "ЛСБМУ-№1", змiн в органiзацiйнi структурi товариства не було. Дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв емiтент немає. 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 69  
Чисельністьпрацівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1 
Протягом звітнього періоду кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників не змінювалась 
Фонд оплати праці за звітний період становить 2 511,0 тис. грн., що на 397  тис. грн. є більше ніж за попередній 
період у зв'язку із зростанням заробітної плати 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
Спільної діяльності емітента, за звітний період, з іншими організаціями, підприємствами, установами не 
проводилось. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй з боку третiх осiб не поступало. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Організаційне забезпечення ведення бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтерською службою на чолі з 
Головним бухгалтером. Для ведення обліку Товариство використовує журнально-ордерну форму. Класифікація 
та оцінка основних засобів відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби". Перевірка основних засобів 
здійснюється згідно з нормативно-правовими документами. Амортизація основних засобів нараховується із 
застосуванням прямолінійного методу виходячи із очікуваного залишкового строку корисної експлуатації 
об`єктів основних засобів. Запаси обліковуються за собівартістю згідно вимог МСБО2"Запаси". Оцінка вибуття 
запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів. Зобов`язання Товариство 
розподіляє на довгострокові та поточні, забезпечення та доходи майбутніх періодів і класифікує за видами і 
строками погашення. Витрати Товариства класифікуються за вимогами МСБО "Витрати" 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 



конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік  
Протягом 2016 року товариство надало послуги (виконало робіт): 
1.Будівництво каналізаційних мереж та споруд -15 993 тис. грн.  
2.Реконструкція трамвайної колії - 10 475 тис. грн. 
 
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  
рiк            Придбано, тис.грн.        Вiдчужено по балан. вартості ,тис. грн. 
2012         98                                      2 198 
2013         придбань та відчужень не було 
2014         ----------------                     32 
2015         2 536                                 44 
2016         1 243                                 16 279 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація  
З власником істотної участі  Хавраком В.В. укладено контракт про наступне: Хаврак В.В. наймається на посаду 
Голови Правління ПАТ"ЛСБМУ №1" на термін з 08.08.2016р. по 06.08.2021р 
 
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  
Основнi засоби емiтента є у  власності і використовувалися в господарській діяльності  та передавались  в 
операційну оренду. Протягом року  відбулися операції з  продажу нерухомості. В господарській діяльності   
використовувалися основні засоби, які отримано в операційну оренду. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на 
початок звiтнього перiоду становить 60%, на кiнець звiтнього перiоду - 65%. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень  
За звітний період об"єми виконаних робіт помітно зросли. Негативною тенденцією є низька вартість 
будівельних робіт, що фінансуються з бюджету 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
У звiтньому перiодi були виплаченi штрафи: 1.ДПI у Залiзничному р-нi м.Львова - 45,6 тис.грн. 2.Пенсiйний 
фонд у Залiзничному р-нi м.Львова - 20,2тис.грн. 3.Iншi - 40,9тис.грн. Всього виплачено 106,7 тис.грн. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Бiльшiсть замовникiв ПАТ "ЛСБМУ-№1"- бюджетнi установи, тому фiнансування виконаних робiт 
проводиться з бюджетних коштiв. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Всi замовлення, якi були укладенi в 2016 роцi, виконувались вчасно i на належному рiвнi, що дало змогу 
товариству зарекомендувати себе серед замовникiв , як надiйного партнера у будiвельному бiзнесi. 
В 2017 році залишається виконати роботи на суму 35 858 тис.грн. по укладених договорах у 2016р. 
 
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) 
Пiдприємство в майбутньому планує розширити свою діяльність, отримано лiцензiю на будiвельнi роботи за 
межами регiону. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік  
Дослiджень та розробок не проводили. 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його 
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата 
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судові справи, за вище описаними критеріями, відсутні. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 
емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три 
роки немає. 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  
Власні основні засоби 

(тис. грн.)  
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  
 на початок 

періоду  
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

1 3 4 5 6 7 8 
1. Виробничого 
призначення:  

19218 3327 0 0 19218 3327 

будівлі та споруди 17165 728  0 17165 728 
машини та обладнання 1392 2221   1392 2221 
транспортні засоби 660 378   660 378 
земельні ділянки     0 0 
інші 1    1 0 
2. Невиробничого 
призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди     0 0 
машини та обладнання     0 0 
транспортні засоби     0 0 
земельні ділянки     0 0 
інвестиційна нерухомість     0 0 
інші     0 0 
Усього  19218 3327 0 0 19218 3327 
Опис Основнi засоби емiтента власні або взяті в операційну 

оренду використовуються у його господарській 
діяльності Коефiцiєнт зносу основних засобiв на 
початок звiтнього перiоду становить 60,6%, на кiнець 
звiтнього перiоду - 65,0%. Змiни відбулися внаслідок 
продажу нерухомого майна. Обмежень на 
використання майна емiтента немає. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  -2745 10251 
Статутний капітал (тис. грн.)  1214 1214 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  1214 1214 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

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

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 3959 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 3959 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 
України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 
3. Інформація про зобов’язання емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 



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

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

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

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 279,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 4909,00 X X 
Інші зобов'язання X 6634,00 X X 
Усього зобов'язань X 11822,00 X X 
Опис Оцінка забезпечень виплат персоналу здійснена Товариство на 

основі МСБО 19 "Виплати працівникам" (далі - МСБО 19) і 
включає короткострокові виплати працівникам. Визнання та 
оцінка довгострокових кредитів банків та поточних 
зобов'язань, відображених в пасиві балансу Товариства, 
здійснено Товариством на основі МСБО 32, МСБО 39. 
Довгострокові кредити банків, відображені у балансі станом 
на 31.12.2015 р. Визнання та оцінка відстрочених податкових 
зобов'язань здійснено Товариством на основі МСБО 12 
"Податки на прибуток" (далі МСБО 12). З урахуванням 
коригувань, наведених у параграфі "Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки". Поточні зобов'язання відображені 
на дату балансу за сумою погашення. 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 
 

Дата виникнення події Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
05.08.2016 08.08.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
18.10.2016 19.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Контракти-Аудит". 

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

20845165. 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79035, м.Львів, вул.Зелена, буд.109 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№0705 26.01.2001 

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

д/н д/н д/н 01.01.1900 01.01.1900 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності загального призначення 
публічного акціонерного товариства 
"ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" 
за 2016 рік 
До загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛСБМУ №1" 
До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
                    Вступний параграф 
Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03335511; місцезнаходження: 79040, 
м. Львів, вул. Конюшинна, 14; державну реєстрацію проведено 31.07.1996 р. виконавчим комітетом Львівської 
міської ради, реєстраційний номер внесення до ЄДР 1 415 120 0000 002504), що додається, яка включає баланс 
(звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт 
про власний капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що минув на зазначену дату, 
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал публічного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне 
управління №1" (далі - Товариство) несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Протягом звітного року Товариство здійснило продаж об'єктів нерухомого майна з подальшою їх орендою. 
Справедлива вартість цих об'єктів (непоточних активів, утримуваних для продажу), була визначена 
сертифікованими оцінювачами. Управлінський персонал не оцінив непоточні активи, класифіковані як 



утримувані для продажу, за нижчою з двох оцінок (або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на продаж), а здійснив цю оцінку з відхиленнями від Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Облікові записи Товариства свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив цю оцінку 
відповідно до встановлених вимог, то загальна сума уцінки об'єктів, що перевищила суми попередніх дооцінок, 
яку потрібно було негайно визнати у збитках, склала би 713 тис. грн.; загальна вартість об'єктів, яка списується 
з балансу при їх продажу, зменшилась би на 123 тис. грн.; залишок попередньої дооцінки у складі власного 
капіталу, який потрібно було перенести до нерозподіленого прибутку під час вибуття необоротних активів, 
склав би 590 тис. грн. Як наслідок, чистий прибуток за 2016 рік зменшився би на 590 тис. грн. в розділі І Звіту 
про фінансові результати та у Звіті про власний капітал. На цю ж суму зменшилась би уцінка необоротних 
активів у складі власного капіталу, відображена в розділі ІІ Звіту про фінансові результати та у Звіті про 
власний капітал за 2016 рік. При цьому сукупний дохід за 2016 рік не змінився. 
Умовно-позитивна думки 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
публічного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" станом на 
31.12.2016 р., його фінансові результати і рух коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Пояснювальний параграф  
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом трьох попередніх років мало 
фінансовим результатом діяльності чисті збитки. Протягом звітного року, незважаючи на отриманий чистий 
прибуток, власний капітал Товариства став від'ємним. Ці обставини вказують на існування певної 
невизначеності, яка може поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. 
 
Директор фінансовий - аудитор 
ТОВ АФ "Контракти-Аудит" 
(сертифікат аудитора А№002124)       Єлісєєв А.В. 
04 квітня  2017 року 
м. Львів, вул. Зелена, 109, к. 305 
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Інформація про стан корпоративного управління 

Загальні збори акціонерів 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2014 1 0 
2 2015 1 0 
3 2016 2 0 

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

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

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

ні 

 
Органи управління 

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

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

0 



членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 

0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше 
ніж 10 відсотками акцій 

0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше 
ніж 10 відсотками акцій 

0 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
 Так (*) Ні (*) 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 
Інші (запишіть) Наглядова рада не 

проводила 
самооцінку 

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

д/н 

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

4 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так (*) Ні (*) 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) Комітети у складі 

Наглядової ради не 
створено 

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

д/н 

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

ні 

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 

 Так (*) Ні (*) 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 



 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена 

X  

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

так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

2 

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

(*) 
 Загальні збори 

акціонерів 
Наглядова рада Виконавчий 

орган 
Не належить до 

компетенції 
жодного органу 

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Так Ні Ні 



Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Так 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так  

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

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

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

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
ться на 

загальних 
зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Ні Ні Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

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

так  

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 



* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

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

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

змінювали протягом 
чотирьох років 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 

році? 
 Так (*) Ні (*) 
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) Товариство не 

визначилось щодо 
інвестицій 



* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Х 
Не визначились  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

ні 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 
(так/ні) 

ні 

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

01.01.1900 

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

ні 

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

д/н 

 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі 
або споживачам фінансових послуг. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 



Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною 
таємницею), або про їх відсутність. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа. 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" 

за ЄДРПОУ 03335511 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11 
Середня кількість працівників, осіб (1) 77   
Адреса, телефон: 79040, Львівська, Залiзничний р-н, м.Львів, вул.Конюшинна, буд.14 (032)  262-71-79 

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

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2016 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 572   
Основні засоби 1010 19218 3327  
первісна вартість 1011 48532 9475  
знос 1012 (29314) (6148)  
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    
Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030    

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

1065    

Інші необоротні активи 1090   0 
Усього за розділом I 1095 19790 3327  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 438 4401  
- виробничі запаси 1101 438 4401  
- незавершене виробництво 1102    
- готова продукція 1103    
- товари 1104    
Поточні біологічні активи 1110    
Депозити перестрахування 1115    
Векселі одержані 1120    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 426 456  



роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130 92 132  
з бюджетом 1135 4 140  
- у тому числі з податку на прибуток 1136 4   
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 35  
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165  571  
- готівка 1166    
- рахунки в банках 1167  571  
Витрати майбутніх періодів 1170 4 15  
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
- в резервах незароблених премій 1183    
- в інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 969 5750  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200   0 

Баланс 1300 20759 9077  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1214 1214  
Капітал у дооцінках 1405 14923   
Додатковий капітал 1410    
- емісійний дохід 1411    
- накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415 731 731  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (6617) (4690)  
Неоплачений капітал 1425    
Вилучений капітал 1430    
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 10251 (2745)  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515  3036  
Довгострокові забезпечення 1520    
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525    
- благодійна допомога 1526    
Страхові резерви 1530    
- резерв довгострокових зобов'язань 1531    
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
- резерв незароблених премій 1533    
- інші страхові резерви 1534    
Інвестиційні контракти 1535    
Призовий фонд 1540    
Резерв на виплату джек-поту 1545    
Усього за розділом II 1595  3036  
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600    
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610    



товари, роботи, послуги 1615 4144 2887  
розрахунками з бюджетом 1620 164 279  
- у тому числі з податку на прибуток 1621  187  
розрахунками зі страхування 1625 111 64  
розрахунками з оплати праці 1630 350 241  
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 379   

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660 196 222  
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690 5164 5093  
Усього за розділом IІІ 1695 10508 8786  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800    

Баланс 1900 20759 9077  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам МФСО. 
 
 
 Керівник   Хаврак Василь Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" 

за ЄДРПОУ 03335511 

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

 
За 2016 р. 

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 

І. Фінансові результати 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26054 6768 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (23530) (6475) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 2524 293 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120 2705 2039 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (1284) (1440) 
Витрати на збут 2150   
Інші операційні витрати 2180 (1614) (1987) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 2331  
збиток 2195  (1095) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240 15 35 
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250   
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270 (232) (3) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 2114  
збиток 2295  (1063) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -187 -43 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350 1927  
збиток 2355  (1106) 

II. Сукупний дохід 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка попереднього року 
1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (14923) 2704 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -14923 2704 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -14923 2704 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -12996 1598 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 17762 3338 
Витрати на оплату праці 2505 2511 2114 
Відрахування на соціальні заходи 2510 550 791 
Амортизація 2515 710 1157 
Інші операційні витрати 2520 3642 2206 
Разом 2550 25175 9606 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4854200 4854200 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4854200 4854200 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,397 (0,2278) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,397 (0,2278) 
Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 
Примітки: 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням 
відповідних податків, зборів, знижок тощо. 
 
 
 Керівник   Хаврак Василь Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" 

за ЄДРПОУ 03335511 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2016 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 32088 9321 
Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1719 455 
Надходження від повернення авансів 3020 357 302 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 520 799 
Надходження від операційної оренди 3040 418 1066 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095 44 49 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 (26235) (7887) 
Праці 3105 (2155) (1933) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (592) (997) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2057) (1347) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116   
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (1395) (867) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (662) (480) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (151) (114) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (1819)  
Витрачання на оплату цільових внесків 3145   
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190 (241) (1504) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1896 (1790) 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205 139 145 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 0  
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255   
необоротних активів 3260 (1484)  
Виплати за деривативами 3270   
Витрачання на надання позик 3275   
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280   



господарської одиниці 
Інші платежі 3290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (1345) 145 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300   
Отримання позик 3305 320 2008 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   
Інші надходження 3340 3000  
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345   
Погашення позик 3350 (300) (363) 
Сплату дивідендів 3355   
Витрачання на сплату відсотків 3360   
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390 (3000)  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 20 1645 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 571 0 
Залишок коштів на початок року 3405   
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  0 
Залишок коштів на кінець року 3415 571 0 

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

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" 

за ЄДРПОУ 03335511 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2016 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 
  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

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

3553 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

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

3561 0 0 0 0 

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

3562 0 0 0 0 

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

3563 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 3564 0 0 0 0 



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

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 
необоротних активів 3205 0 X 0 X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 0 X 0 X 
дивідендів 3220 0 X 0 X 
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 
Надходження від погашення позик 3230 0  0  
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0 
необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 
Отримання позик 3305 0 X 0 X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 
Погашення позик 3350 X 0 X 0 
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 
Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 
 



Примітки: 
д/н 
 
 
 Керівник   Хаврак Василь Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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 коди 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління 
№1" 

за ЄДРПОУ 03335511 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2016 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 
Стаття Код 

рядка 
Зареєстрований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1214 14923 0 731 (6617) 0 0 10251 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1214 14923 0 731 (6617) 0 0 10251 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     1927   1927 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110  (14923)      (14923) 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

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

4114        0 

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

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 

4215        0 



законодавства 
Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

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

4245        0 

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

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

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

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 (14923) 0 0 1927 0 0 (12996) 
Залишок на кінець року 4300 1214 0 0 731 (4690) 0 0 (2745) 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Хаврак Василь Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 



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

 
 
Примітки до фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства"Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 
1. Інформація про Публічне акціонерне товариство"Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління 
№1" 
Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" (далі - 
Товариство),ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03335511, зареєстроване 31липня 1996 року відповідно до 
чинного законодавства України.  
Місцезнаходження Товариства: вул. Конюшинна, №14, м. Львів, 79040, Україна. 
Основними видами діяльності Товариства є:42.11 Будівництво доріг і автострад;71.12 Діяльність у сфері 
інжинірингу,геології,надання послуг технічного консультування в цих сферах;41.20 будівництво житлових і 
нежитлових будівель; 23.69 Виробництво інших виробів із бетону,гіпсу та цементу;23.61 Виготовлення виробів 
із бетону для будівництва;42.21 Будівництво трубопроводів; 42.99 Будівництво інших споруд, виробів із 
бетону, гіпсу та цементу; 46.73 Оптова торгівля деревиною,будівельними матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням. 
У звітному році Товариство здійснювалодіяльність збудівництва доріг і автострад. 
Товариство мало ліцензію серії АВ № 590533, видану ДАБІ України ІДАБК у Львівській області 18.11.2011 
року, строк дії ліцензії з 18.11.2011 року по 18.11.2016 року, на здійснення діяльності з будівництва доріг і 
автострад. Товариство отрималоліцензію №43-Л від 21.11.2016р., видануДАБІ України ІДАБК у Львівській 
області01.12.2016 року, строк дії ліцензії з 21.11.2016 року по 21.11.2021 року, на здійсненнядіяльності з 
будівництва доріг і автострад. 
Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. складала 77 та 80 осіб, відповідно. 
2. Загальна основа формування фінансової звітності 
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 
достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для 
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 
фінансів України. 
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує 
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 
інформації. 
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено МСФЗ 14 
"Відстрочені рахунки тарифного регулювання", який набув чинності 01 січня 2016 року. Оскільки діяльність 
Товариство не входить до сфери дії МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання", запровадження 
цього стандарту не вплинуло на фінансову звітність Товариства. 
 
Щорічні удосконалення (зміни) МСФЗ та МСБО, які набули чинності з 2016 року: 
№ з/п Стандарт Зміни 
1 МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" Перекласифікація 
активу (або ліквідаційної групи) з категорії "призначені для продажу" в категорію "призначені для розподілу 
власникам" або навпаки. 
2 МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки",  
МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" Подальша участь має місце, коли компанія продовжує 
обслуговування переданого фінансового активу і зберігає в довгостроковій перспективі зацікавленість у 
фінансових результатах, які можна отримати від нього. 
 
3 МСФЗ 11 "Спільна діяльність" Новий підхід до обліку придбання частки в спільно контрольованих 
операціях, які відповідають визначенню бізнесу. 
4 МСБО 19 "Виплати працівникам" Високоякісні корпоративні облігації повинні бути виражені в тій 
самій валюті, що й пов'язана з ними майбутня винагорода працівникам. 
5 МСБО 16 "Основні засоби" Застосування методу амортизації основних засобів, заснованого на 
виручці, не допускається 



До сфери застосування МСБО 16 включені плодові культури, які можуть амортизуватися як основні засоби. 
6 МСБО 38 "Нематеріальні активи" Застосування методу амортизації, заснованого на виручці, не є 
допустимим, за деякими винятками.  
7 МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" Надана можливість обліку інвестицій в дочірні, спільні та 
асоційовані підприємства із застосуванням методу участі в капіталі (за МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та 
спільні підприємства") в окремих фінансових звітах.  
8 
 МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в 
інших суб'єктах господарювання", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" Материнське 
підприємство, яке є інвестиційною організацією, не повинно подавати консолідовані фінансові звіти.  
9 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" Зміни в розкритті інформації (щодо суттєвості та 
агрегування; щодо деталізація статей за необхідності та запровадження та способу подання проміжних 
підсумків у звітах; щодо впорядкування приміток тощо. 
 
Товариство застосувало вищезгадані зміни до стандартів у частині, що стосується діяльності Товариства.  
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 
 
 
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти 
як МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід за договорами із замовниками", які набувають 
чинності з 01 січня 2018 року. 
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства 
прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" до фінансових звітів Товариства за 
період, що закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки 
фінансових активів і зобов'язань. Положення цього стандарту можуть суттєво впливати на фінансову звітність 
Товариства. 
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, 
складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 
2.4. Припущення про безперервність діяльності 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервностідіяльності, відповідно до 
якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність 
не включає коригування, якінеобхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло 
продовжитиподальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципівбезперервності 
діяльності. 
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 
23лютого 2016 року. 
2.6. Звітний період фінансової звітності 
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня 
по 31грудня 2016року. 
3. Суттєві положення облікової політики 
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою 
вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності", коли ця справедлива вартість може бути використана як 
доцільна собівартість, та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до 
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 
13 "Оцінки за справедливою вартістю". Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань 
визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  
3.2. Загальні положення щодо облікових політик 
3.2.1. Основа формування облікових політик 
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 
висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 
8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСБО та МСФЗ. 
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 



Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або 
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 
можуть бути доречними. 
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 
"Загальні вимоги до фінансової звітності". 
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 
Згідно з НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за 
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати 
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування 
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена нижче у відповідних розділах цих Приміток. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із 
застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень 
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових 
виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Згідно з МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання": 
фінансовий актив - це будь-який актив, що є: 
а) грошовими коштами; 
б) інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;  
в) контрактним правом: 
  і) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання, 
або 
  іі) обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно 
сприятливими, 
або  
г) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами 
капіталу суб'єкта господарювання та який є: 
  і)непохідним інструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути 
зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або  
  іі)похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися 
іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану 
кількість власних інструментів капіталу; 
фінансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:  
а) контрактним зобов'язанням:  
i) надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або  
ii) обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за 
умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання, або  
б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами 
капіталу суб'єкта господарювання та який є  
і) непохідним інструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати 
змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання, або  
іi) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, 
ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних 
інструментів капіталу суб'єкта господарювання; 
інструмент капіталу - це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб'єкта 
господарювання після вирахування всіх його зобов'язань. 
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 
розрахунку. Дата розрахунку - це дата, коли актив надається Товариству. Облік за датою розрахунку 
стосується: 
  а) визнання активу на дату його отримання Товариством та 
  б) припинення визнання активу і визнання будь-якого прибутку чи збитку від продажу на дату, 
коли Товариство його надає, що визначається обліковою політикою Товариства. 
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 
" фінансовий актив, доступний для продажу; 
" дебіторська заборгованість; 
" грошові кошти та їх еквіваленти; 
" фінансові зобов'язання. 
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою 



справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску 
фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю або амортизованою 
собівартістю. 
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансове зобов'язання за справедливою вартістю або 
амортизованою собівартістю. 
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, яківільно конвертуються у відомі 
суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай 
як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж 
три місяці з дати придбання. 
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та 
в іноземній валюті. 
Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. 
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку 
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації)ці активи можуть бути класифіковані у 
складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 
відсутностіймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняєтьсяі їх вартість 
відображається у складі збитків звітного періоду. 
3.3.3. Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти 
або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. 
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає 
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату оцінки. 
Дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто після 
вирахування із первісної вартості резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється як джерело 
погашення дебіторської заборгованості, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за 
якою минув строк позовної давності та запобігає заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки 
активів і доходів Товариства згідно з принципом обачності. 
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу 
зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів сумнівних боргів. 
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та 
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків 
від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку 
керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви 
створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких 
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні 
того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про 
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів 
такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості 
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні. 
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 
корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після 
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за 
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості 
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від 
зменшення корисності. 
Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 місяців з дати фінансової 
звітності) та непоточну (строк погашення більше 12 місяців з дати фінансової звітності).  
До дебіторської заборгованості відносяться також передоплати, перераховані постачальникам чи підрядникам 
за ще не отримані товари або послуги.  
Облік дебіторської заборгованості ведеться Товариством в розрізі контрагентів та договорів.  
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 
Грошові потоки, пов'язані з поточною дебіторською заборгованістю, не дисконтуються, якщо вплив 



дисконтування є несуттєвим. 
3.3.4. Зобов'язання. Кредити банків(позики) 
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: 
" Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців після звітного періоду; 
" Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше 
дванадцяти місяців після звітного періоду. 
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.  
Первісно кредити банків (позики) визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус 
витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою 
вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю 
погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної 
ставки відсотка. 
3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань 
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 
одночасно. 
3.4. Облікові політики щодо запасів 
Відповідно до МСБО 2 "Запаси" запаси - це активи, які:  
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;  
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу  
або  
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні 
послуг.  
Для визначення незавершеного виробництва за будівельними контрактами Товариство використовує МСБО 11 
"Будівельні контракти" (див. нижче п. 3.10.1 цих Приміток). 
Запаси оцінюються Товариством за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  
Чиста вартість реалізації запасів - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус 
попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.  
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час 
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.  
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що 
згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами), а також з витрат на 
транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням 
готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті 
вираховуються при визначенні витрат на придбання. 
Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва, наприклад оплата 
праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних 
виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. 
Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при доставці 
запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан. Наприклад, може бути 
доцільним включати в собівартість запасів невиробничі накладні витрати або витрати на проектування 
продукції для конкретних клієнтів.  
Прикладами витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони 
понесені, є такі:  
а) понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати;  
б) витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для підготовки 
до наступного етапу виробництва;  
в) адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 
приведенням у теперішній стан; та  
г) витрати на продаж. 
МСБО 23 "Витрати на позики" ідентифікує обмежені обставини, коли витрати на позики включаються в 
собівартість запасів.  
Товариство може купувати запаси на умовах відстрочення розрахунків. Якщо угода фактично містить елемент 
фінансування, цей елемент (наприклад, різниця між ціною придбання за звичайних умов оплати та сплаченою 
сумою) визнається як витрати на відсотки протягом періоду фінансування. 
Собівартість одиниць запасів, які, як правило, не є взаємозамінними, та товарів чи послуг, призначених для 
конкретних проектів, визначаються шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної 
собівартості. 
Собівартість інших запасів визначаються за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО) або 
середньозваженої собівартості. Товариство застосовує одну і ту саму формулу собівартості для всіх своїх 
запасів однакового характеру та використання. Для запасів різного характеру або використання можуть бути 
виправданими різні формули собівартості.  



Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо ці запаси пошкоджені, якщо вони повністю або частково 
застаріли або ціна їх продажу знизилася. Собівартість запасів не може також бути відшкодована, якщо зросли 
попередньо оцінені витрати на завершення виробництва або попередньо оцінені витрати на збут. Практика 
часткового списання запасів нижче собівартості до чистої вартості реалізації збігається з тією точкою зору, що 
балансова вартість активів не повинна перевищувати суму, яка очікується від їх продажу або використання. 
Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами того періоду, в якому визнається 
відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати 
запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого 
сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості 
реалізації, визнається як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.  
Деякі запаси можуть розподілятись на рахунки інших активів, наприклад, запаси, використані як компонент 
основних засобів, що створюються власними силами. Запаси, розподілені в такий спосіб на інший актив, 
визнаються як витрати протягом строку корисної експлуатації цього активу. 
3.5. Облікові політики щодо основних засобів 
3.5.1. Визнання та оцінка основних засобів 
Відповідно до МСБО 16 "Основні засоби" собівартість об'єкта основних засобів визнається активом, якщо і 
тільки якщо:  
а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання; 
б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 
Собівартість об'єкта основних засобів - це грошовий еквівалент ціни на дату визнання. Якщо платіж 
відкладається на строк довший, ніж звичайний строк кредиту, різниця між грошовим еквівалентом ціни і 
загальними виплатами визнається Товариством як відсотки за період кредиту, якщо такі відсотки не 
капіталізують згідно з МСБО 23 "Витрати на позики". 
Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його собівартістю. 
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у 
процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого більше одного року та вартість якого більше 
6000 грн. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з 
виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати 
справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку 
основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01 січня 2012 року) та використовує 
цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. 
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-
які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки 
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.  
Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку частинами, коли 
актив використовується Товариством. У цьому випадку сума перенесеної дооцінки буде різницею між 
амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на 
первісній вартості активу. Перенесення з дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через 
прибуток або збиток. Залишок дооцінки, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу (актив вибуває з використання або 
ліквідується). 
3.5.2. Оцінка після визнання 
Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) 
обліковується за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка 
подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Переоцінки слід 
проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б 
визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду.  
Справедливу вартість землі та будівель визначається на основі ринкових свідчень за допомогою експертної 
оцінки, що її, як правило, здійснюють професійні оцінювачі. Справедливою вартістю машин таобладнання є, як 
правило, їхня ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки.  
Якщо немає ринкового свідчення щодо справедливої вартості через вузькоспеціалізований характер об'єкта 
основних засобів, а також через те, що такий об'єкт рідко продається (за винятком випадків, коли він є 
складником бізнесу, що триває), тоді Товариству, можливо, буде потрібно попередньо оцінити справедливу 
вартість, застосовуючи підхід за доходом або за амортизованою відновлюваною собівартістю. 
Об'єкти, які входять до одного класу основних засобів, переоцінюються одночасно, щоб запобігти вибірковій 
переоцінці активів і включенню у фінансову звітність сум, у яких змішані витрати та вартості на різні дати. 
Проте клас активів можна переоцінювати на безперервній основі - за умови, що переоцінка класу активів 
завершується за короткий проміжок часу і переоцінка відбувається вчасно.  
Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення визнається в іншому 
сукупному доході та накопичується у власному капіталі під назвою "Дооцінка". Проте це збільшення має 
визнаватися в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше 



було визнане в прибутку чи збитку.  
Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті переоцінки, зменшення має визнаватися вприбутку чи 
збитку. Проте зменшення слід відображати в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки 
щодо цього активу. Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, акумульовану у власному 
капіталі на рахунку власного капіталу під назвою "Дооцінка".  
Дооцінку, що входить до власного капіталу об'єкта основних засобів, можна прямо перенести до 
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усієї 
дооцінки, коли актив вибуває з використання або ліквідується. Проте можна переносити частину дооцінки, 
коли актив використовується Товариством. У цьому випадку сума перенесеної дооцінки буде різницею між 
амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на 
первісній вартості активу. Перенесення з дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через 
прибуток або збиток.  
3.5.3. Подальші витрати. 
Згідно з принципом визнання Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на 
щоденне обслуговування об'єкта. Навпаки, ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. 
Витрати на щоденне обслуговування об'єкта, як правило, - це витрати на заробітну плату чи послуги сторонніх 
організацій та витратні матеріали, а також це можуть бути витрати на незначні деталі. Призначення цих 
видатків визначається як "ремонти та технічне обслуговування" об'єкта основних засобів.  
Запасні частини деяких об'єктів основних засобів можуть потребувати заміни через регулярні проміжки часу 
протягом строку корисної експлуатації. Об'єкти основних засобів також можуть бути придбаними з метою 
здійснення порівняно нечастої повторної заміни (наприклад заміна внутрішніх стін будівлі) або навіть для 
одноразової заміни. Згідно з принципом визнання Товариство визнає в балансовій вартості об'єкта основних 
засобів собівартість замінюваної частини такого об'єкта, коли витрати понесені, якщо задовольняються критерії 
визнання.  
Балансову вартість тих частин, що їх замінюють, припиняють визнавати відповідно до положень про 
припинення визнання. 
Якщо згідно з критерієм визнання Товариство визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на 
заміну частини об'єкта, тоді воно припиняє визнання балансової вартості заміненої частини незалежно від того, 
чи амортизувалась замінена частина окремо. Якщо Товариство не може визначити балансову вартість заміненої 
частини, воно використовує витрати на заміну як свідчення того, якою була собівартість заміненої частини під 
час її придбання або будівництва. 
3.5.4. Амортизація основних засобів. 
Товариство дотримується вимоги щодо того, що кожну частину об'єкта основних засобів, собівартість якої є 
суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, слід амортизувати окремо. 
Строк корисної експлуатації та метод амортизації суттєвої частини об'єкта основних засобів можуть бути 
такими самими, як строк корисної експлуатації та метод амортизації іншої суттєвої частини цього ж об'єкта. 
Такі частини можна об'єднувати в групу під час визначення амортизаційних відрахувань. 
Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до 
балансової вартості іншого активу. 
Суму активу, що амортизується, розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної 
експлуатації. Ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації активу переглядається принаймні на кінець 
кожного фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміну (зміни) 
відображається як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки". 
Амортизацію визнається, навіть якщо справедлива вартість активу перевищує його балансову вартість, оскільки 
ліквідаційна вартість активу не перевищує його балансову вартість. Ремонт та технічне обслуговування активу 
не звільняє від необхідності нараховувати амортизацію.  
Сума активу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості. На практиці 
ліквідаційна вартість активу часто є незначною і внаслідок цього є несуттєвою при обчисленні суми, що 
амортизується. Товариством прийнята нульова ліквідаційна вартість основних засобів. 
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом виходячи з таких строків 
корисного їх використання: 
будівлі - 20 років; 
споруди -15 років; 
передавальні пристрої  -10 років; 
машини та обладнання - 5років; 
транспортні засоби - 5 років; 
інструменти,прилади,інвентар(меблі)  - 4 роки. 
Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до 
місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений 
управлінським персоналом. 
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи, яку класифікується як 



утримувана для продажу) згідно з МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність", або на дату, з якої припиняється визнання активу.  
Амортизація не припиняється, коли актив не використовується або він вибуває з активного використання, доки 
актив не буде амортизований повністю. Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні 
відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.  
3.5.5. Зменшення корисності та компенсація зменшення корисності 
Для визначення зменшення корисності Товариство використовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів". На 
кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо 
сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно 
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16 
"Основні засоби".  
Компенсацію від третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилась, за втрачені або віддані 
об'єкти слід включати до прибутку чи збитку, коли компенсація стає такою, що підлягає отриманню.  
3.5.6. Припинення визнання 
Товариствоприпиняє визнання балансової вартості об'єкта основних засобів: 
а) після вибуття, або  
б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.  
Вибуття об'єкта основних засобів може відбуватися багатьма різними шляхами (наприклад, шляхом продажу, 
укладання угоди про фінансову оренду або дарування). Під час визначення дати вибуття об'єкта, Товариство 
застосовує критерії МСБО 18 "Дохід" для визнання доходу від продажу товарів. МСБО 17 "Оренда" 
застосовується до вибуття шляхом продажу майна з наступною його орендою.  
Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, включається до прибутку 
чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСБО 17 "Оренда" не вимагає іншого після продажу з 
подальшою орендою). Прибутки не класифікуються як дохід. 
Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, визнається як різницю 
між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об'єкта.  
Компенсація, що підлягає отриманню після продажу (вибуття) об'єкта основних засобів, визнається за його 
справедливою вартістю. Якщо платіж за об'єкт відстрочується, отримана компенсація визначається спочатку за 
грошовим еквівалентом ціни. Різниця між номінальною сумою компенсації та грошовим еквівалентом ціни 
визнається як дохід від відсотків згідно з МСБО 18 "Дохід", який відображає реальний дохід від дебіторської 
заборгованості. 
3.6. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості та оренди 
3.6.1. Визнання інвестиційної нерухомості 
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх 
поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання 
орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у 
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в 
звичайному ході діяльності. 
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство 
отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість 
інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину 
для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку 
такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані 
окремо.  
3.6.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 
Відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за 
собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної 
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. 
Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних 
послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. 
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в 
справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи 
не нараховується. 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. 
Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку 
подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об'єкта 
за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. 
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 "Основні засоби" та застосовує такий підхід 
до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива 
вартість. 



3.6.3. Класифікація оренди 
Згідно з МСБО 17 "Оренда" Товариство класифікує оренду як фінансову оренду, якщо воно передає в 
основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона 
не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння.  
Оскільки операція між орендодавцем та орендарем базується на спільній для обох сторін угоді про оренду, 
доречним є використання узгоджених визначень. Застосування цих визначень до змінюваних обставин 
орендодавця та орендаря може інколи спричинити те, що та сама оренда класифікується орендодавцем та 
орендарем по-різному. Наприклад, це може відбуватися, коли орендодавець отримує вигоди від гарантії щодо 
ліквідаційної вартості, наданої стороною, не зв'язаною з орендарем.  
Чи є оренда фінансовою, чи операційною орендою, залежить від сутності операції, а не від форми контракту. 
Прикладами ситуацій, які, як правило, ведуть до класифікації оренди як фінансової оренди, є:  
а) оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди; 
б) орендар має право вибору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде значно нижчою за справедливу 
вартість на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для обґрунтованої впевненості на початку 
оренди в тому, що вибір буде здійснено;  
в) строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть якщо право власності 
не передається;  
г) на початку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій 
справедливій вартості орендованого активу;  
ґ) орендовані активи мають такий особливий характер, що тільки орендар може використовувати їх, не 
здійснюючи значних модифікацій.  
Показниками ситуацій, які окремо або в комбінації також можуть привести до класифікації оренди як 
фінансової оренди, є: 
а) якщо орендар може анулювати угоду про оренду, збитки орендодавця, пов'язані з анулюванням, несе 
орендар;  
б) прибутки або збитки від коливання справедливої вартості залишку припадають на орендаря (наприклад, у 
формі знижок орендної плати, які дорівнюють більшості надходжень від продажу наприкінці оренди);  
в) орендар має можливість продовжити оренду на додатковий період за орендну плату, значно нижчу від 
ринкової орендної плати.  
Наведені вище приклади та показники не завжди є переконливими. Якщо, виходячи з інших ознак, ясно, що 
оренда не передає в основному всіх ризиків та винагород щодо володіння активом, оренду класифікують як 
операційну оренду. Наприклад, це може відбуватися, якщо право власності на актив передається наприкінці 
оренди за змінну плату, що дорівнює її справедливій вартості на той час, або якщо оренда є непередбачуваною, 
внаслідок чого орендар не має (в основному) всіх ризиків та винагород.  
Класифікація оренди здійснюється на початку оренди. Якщо в будь-який момент часу орендар і орендодавець 
погоджуються змінити положення угоди про оренду (за винятком поновлення оренди) так, що це спричинить 
іншу класифікацію згідно з наведеними вище критеріями, та за умови, що змінені умови набрали чинності на 
початку оренди, тоді переглянута угода вважається новою протягом строку її дії. Проте зміни в попередніх 
оцінках (наприклад, зміни в попередніх оцінках строку економічної експлуатації або ліквідаційної вартості 
зданого в оренду майна) або зміни обставин (наприклад, невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до 
нової класифікації оренди з метою обліку.  
Якщо оренда охоплює обидва елементи - землю і будівлі, то Товариство оцінює класифікацію кожного 
елемента як фінансову або операційну оренду окремо відповідно до наведених вище критеріїв. Визначаючи, чи 
є елемент землі операційною чи фінансовою орендою, важливим положенням є те, що земля, як правило, має 
невизначений строк корисної експлуатації.  
Мінімальні орендні платежі (включаючи будь-які одноразові авансові платежі) розподіляються на елементи 
земельних ділянок та будівель пропорційно відповідній справедливій вартості орендованих часток в елементі 
земельних ділянок та елементі будівель за угодою про оренду на початку оренди (коли це потрібно для 
класифікації та обліку оренди землі та будівель). Якщо орендні платежі не можна достовірно розподілити на ці 
два елементи, всю оренду класифікують як фінансову оренду, якщо не ясно, що обидва елементи є операційною 
орендою; у цьому випадку всю оренду класифікують як операційну оренду.  
Щодо угоди про оренду землі та будівель, у якій сума, яка первісно визнавалась би як елемент земельної 
ділянки, є несуттєвою, землю та будівлі можна розглядати як єдину статтю з метою класифікаціїоренди та 
класифікувати як фінансову або операційну оренду відповідно до наведених вище критеріїв. У такому випадку 
строк економічної експлуатації будівель вважається строком економічної експлуатації всього орендованого 
активу.  
Окрема оцінка елементів землі та будівель не потрібна, якщо частка орендаря в земельних ділянках і будівлях 
класифікується як інвестиційна нерухомість відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" і прийнята 
модель справедливої вартості. Для цієї оцінки необхідні докладні обчислення, якщо інакше класифікація обох 
елементів є непевною.  
3.6.3. Операційна оренда у фінансовій звітності орендодавців 
Товариство як орендодавець подає у звітах про фінансовий стан активи, які є об'єктом угоди про операційну 
оренду, згідно з характером активу.  



Дохід від оренди за угодами про операційну оренду визнається в складі доходу на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. 
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.  
Дохід від оренди (за винятком надходжень за надані послуги, такі як страхування та технічне обслуговування) 
визнається на прямолінійній основі протягом строку оренди, навіть коли надходження не здійснюються за 
такою основою. 
Первісні прямі витрати, понесені орендодавцями при веденні переговорів та укладанні угоди про операційну 
оренду, слід додавати до балансової вартості орендованого активу та визнавати як витрати протягом строку 
оренди за такою самою основою, як дохід від оренди.  
Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджується Товариством із 
стандартною політикою щодо подібних активів, а амортизація обчислюється відповідно до МСБО 16 "Основні 
засоби". 
Щоб визначити, чи зменшилася корисність орендованого активу, Товариство застосовує МСБО 36 "Зменшення 
корисності активів".  
Товариство розкриває у фінансовій звітності загальний опис угод про операційну оренду. 
3.6.4. Операції продажу майна з подальшою його орендою 
Згідно з МСБО 17"Оренда" операція продажу майна з подальшою його орендою пов'язана з продажем активу і 
передачею цього ж активу в подальшу оренду. Орендний платіж та ціна продажу, як правило, взаємозалежні, 
оскільки про них домовляються як про єдиний пакет. Обліковий підхід до операції продажу майна з подальшою 
його орендою залежить від типу оренди. 
Якщо операція продажу майна з подальшою його орендою веде до операційної оренди і ясно, що операція 
здійснюється за справедливою вартістю, то будь-який прибуток або збиток визнаються негайно. Якщо ціна 
продажу менша за справедливу вартість, тоді будь-який прибуток або збиток слід визнавати негайно, за 
винятком того, що якщо збиток компенсується майбутніми орендними платежами за ціною, меншою за 
ринкову, він відстрочується та амортизується пропорційно орендним платежам за період, протягом якого 
очікується використання активу. Якщо ціна продажу більша за справедливу вартість, перевищення над 
справедливою вартістю слід відстрочувати та амортизувати за період, протягом якого очікується використання 
активу. 
Якщо подальша оренда є операційною орендою, а орендні платежі і продажна ціна встановлюються за 
справедливою вартістю, то така оренда є фактично звичайною операцією купівлі-продажу і будь-який прибуток 
або збиток визнається негайно. 
При операційній оренді, якщо справедлива вартість на момент операції продажу майна з подальшою його 
орендою менша від балансової вартості активу, збиток, що дорівнює величині різниці між балансовою та 
справедливою вартістю, слід визнавати негайно. 
При фінансовій оренді такі коригування не потрібні, якщо не відбувається зменшення корисності, у цьому 
випадку балансова вартість зменшується до суми очікуваного відшкодування відповідно до МСБО 36 
"Зменшення корисності активів". 
Вимоги до розкриття інформації орендарями та орендодавцями стосуються однаковою мірою операцій продажу 
майна з подальшою його орендою. Обов'язковий опис значних угод про оренду спричиняє розкриття особливих 
або незвичайних положень угоди або умов операцій продажу майна з подальшою його орендою. 
Операції продажу майна з подальшою його орендою можуть відповідати критеріям про окреме розкриття 
інформації МСБО 1 "Подання фінансової звітності". 
 
3.7. Облікові політики щодонепоточних активів, утримуваних для продажу 
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в 
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, 
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох 
величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. 
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому 
списанні активу до справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, визнається у звіті про фінансові 
результати. 
 
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та відстроченого податків.  
Поточний податок на прибуток 
Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний період оцінюються у сумі, 
передбачуваній до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки 
та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки і законодавство, 
прийняті або фактично прийняті на звітну дату в Україні. 
Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у 
складі капіталу, а не в звіті про прибутки і збитки. Керівництво Товариства періодично здійснює оцінку 
позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-
різному інтерпретоване, і в міру необхідності створює резерви. 



Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткуванняє прибуток із 
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу. 
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 
визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 
двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату 
до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) 
років)… 
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань  
3.9.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 
внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання 
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 
зобов'язання. 
3.9.2. Виплати працівникам 
Відповідно до МСБО 19 "Виплати працівникам" виплати працівникам - це всі форми компенсації, що їх надає 
Товариство в обмін на послуги, надані працівниками, або при звільненні. 
Короткострокові виплати працівникам - це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників), що, 
як очікується, будуть сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного 
періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 
Короткострокові виплати працівникам включають:  
а) заробітну плату, внески на соціальне забезпечення; 
б) оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність; 
в) участь у прибутку та преміюванні; 
г)негрошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а 
також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг). 
Виплати при звільненні - це виплати працівникам, які підлягають сплаті в результаті:  
а) рішення Товариства звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію, або  
б) рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати. 
Виплати по закінченні трудової діяльності - це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників 
та короткострокових виплат працівникам), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності. 
Якщо працівник надав послуги Товариству протягом облікового періоду, то недисконтовану суму 
короткострокових виплат працівникам, очікуваних до сплати в обмін на ці послуги, Товариство визнає: 
а) як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Якщо вже сплачена 
сума перевищує недисконтовану суму виплат, Товариство визнає це перевищення як актив (сплачені авансом 
витрати) тією мірою, якою цей аванс приведе, наприклад, до зменшення майбутніх платежів або грошового 
відшкодування;  
б) як витрати, якщо інший Стандарт не вимагає або не дозволяє включення виплат у собівартість активу 
(наприклад, МСБО 2 "Запаси" та МСБО 16 "Основні засоби").  
Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам у формі оплачуваної відсутності 
на роботі таким чином: 
а) у разі накопиченої оплати за періоди відсутності, якщо працівники надають послугу, яка збільшує їхні права 
на майбутню оплату періодів відсутності; 
б) у разі ненакопичуваноїоплати періодів відсутності, якщо працівник відсутній на роботі. 
Товариство може компенсувати працівникам відсутність з різних причин, включаючи відпустки, хворобу та 
нетривалу непрацездатність, декретні відпустки для батька або матері, відправлення функцій присяжного 
засідателя та військову службу. 
Права на компенсації за відсутність поділяються на дві категорії:  
а) накопичувані;  
б) ненакопичувані.  
Накопичувані оплати періодів відсутності - це такі, що переносяться на майбутні періоди та можуть 
використовуватися в майбутніх періодах, якщо права поточного періоду не використані повністю. 
Накопичувані оплати періодів відсутності в Товаристві є гарантованими (за законодавством про працю 
працівникам надається право отримати грошові виплати за невикористане право при звільненні). Зобов'язання 
виникає з того моменту, як працівники починають надавати послуги, що збільшують їхні права на майбутні 
оплати періодів відсутності. 
Товариство оцінює очікувану вартість накопичувані оплати періодів відсутності у вигляді додаткової суми 
(резерву відпусток), яку воно очікує виплатити в результаті невикористаного права, накопиченого на кінець 
звітного періоду.  
3.9.3. Пенсійні зобов'язання 
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до 



Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань 
заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що 
надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.  
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 
3.10.1. Доходи та витрати від будівельних контрактів 
Товариство для відображення в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності основних доходів від реалізації й 
відповідної собівартості реалізації використовує МСБО 11 "Будівельні контракти". 
Будівельні контракти включають:  
a) контракти на надання послуг, безпосередньо пов'язані зі спорудженням активу, наприклад на послуги 
керівників проектів та архітекторів;  
б) контракти на знесення або відбудову активів та відновлення довкілля після знищення активів. 
Будівельні контракти можуть укладатись Товариством у кілька способів, які класифікуються як контракти з 
фіксованою ціною і контракти, ціна яких установлюється за методом "витрати плюс". Деякі будівельні 
контракти можуть одночасно мати риси і контрактів з фіксованою ціною, і контрактів з ціною "витрати плюс", 
наприклад контракт "витрати плюс" із погодженою максимальною ціною. 
Дохід від контракту включає:  
a) початкову суму доходу, погоджену в контракті;  
б) відхилення в роботі за контрактом, претензії та заохочувальні виплати:  
i) тією мірою, якою ймовірно, що вони приведуть до доходу;  
ї) якщо їх можна достовірно оцінити. 
Дохід від контракту оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка вже отримана або підлягає 
отриманню. Оцінка доходу від контракту зазнає впливу різних чинників невизначеності, які залежать від 
результатів майбутніх подій. Попередні оцінки підлягають перегляду залежно від того, як відбуваються події і 
зникають невизначеності. При цьому сума доходу від контракту може зростати або зменшуватися від одного 
періоду до наступного. 
Відхилення - це вказівка замовника змінити сферу робіт, що їх треба виконати згідно з контрактом. Відхилення 
може спричинити збільшення або зменшення доходу від контракту. Прикладами відхилення є зміни у 
специфікаціях або в проекті активу, а також зміни тривалості контракту. Відхилення включається в дохід від 
контракту, якщо:  
a) є ймовірність того, що замовник схвалить відхилення і суму доходу, що виникає внаслідок цього відхилення;  
б) суму доходу можна достовірно оцінити.  
Претензія - це сума, яку підрядник бажає отримати від замовника або від іншої сторони як відшкодування 
витрат, не включених у ціну контракту. Претензія може виникнути, наприклад, у результаті затримок, 
спричинених замовником, помилок у специфікаціях або в проекті чи спірних відхилень у роботах за 
контрактом. Оцінка суми доходу, що виникає внаслідок претензії, характеризується високим рівнем 
невизначеності й у багатьох випадках залежить від результатів переговорів. Тому претензії включаються в 
дохід від контракту лише у разі, якщо:  
а) переговори досягли такого етапу, коли з'являється ймовірність, що замовник погодиться прийняти претензію;  
б) можна достовірно оцінити суму, на яку замовник, ймовірно, погодиться.  
Заохочувальні виплати - це додаткові суми, які виплачуються підрядникові в разі виконання або перевищення 
визначених у контракті норм. Наприклад, контракт може передбачати заохочувальні виплати підрядникові за 
дострокове завершення контракту. Заохочувальні виплати включаються в дохід від контракту, якщо:  
a) виконання контракту достатньо просунулось для того, що встановлені в контракті нормативні результати 
будуть імовірно досягнуті або перевиконані;  
б) суму заохочувальних виплат можна достовірно оцінити. 
Витрати за контрактом включають:  
a) витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним контрактом;  
б) витрати, які відносяться до діяльності за контрактом у цілому і можуть бути віднесені на конкретний 
контракт;  
в) інші витрати, які конкретно підлягають оплаті замовником згідно з умовами контракту.  
Витрати, які безпосередньо відносяться до конкретного контракту, включають:  
a) витрати на робочу силу на будівельному майданчику, включаючи витрати на здійснення нагляду за ходом 
виконання робіт;  
б) витрати на матеріали, використані у будівництві;  
в) амортизацію механізмів та обладнання, використаного під час виконання контракту;  
г) витрати на переміщення механізмів, обладнання і матеріалів до будівельного майданчика та від нього згідно 
з контрактом;  
ґ) витрати на оренду механізмів та обладнання;  
д) витрати на проектування та технічну допомогу, безпосередньо пов'язані з контрактом;  
е) попередньо оцінені витрати на внесення виправлень та гарантійну роботу, зокрема очікувані витрати на 
гарантійні зобов'язання;  
є) претензії з боку третіх сторін.  
Ці витрати можуть зменшуватися за рахунок будь-якого непередбачуваного доходу, який не включається в 



дохід від контракту, наприклад дохід від продажу надлишку матеріалів, а також механізмів та обладнання 
наприкінці контракту.  
Витрати, які можуть бути віднесені до діяльності за контрактом у цілому і розподілені на конкретні контракти, 
включають:  
a) страхування;  
б) витрати на проектування і технічну допомогу, які не відносяться безпосередньо до конкретного контракту;  
в) накладні витрати на будівництво.  
Такі витрати розподіляються з використанням систематичних і раціональних методів, які послідовно 
застосовуються до всіх витрат, що мають подібні характеристики. Розподіл виконується на основі нормального 
рівня будівельних робіт. Накладні витрати на будівництво включають такі витрати, як підготовка й 
опрацювання даних щодо зарплати будівельного персоналу. Витрати, які можна віднести до діяльності за 
контрактом у цілому і розподілити на конкретні контракти, включають також витрати на позики.  
Витрати, які за умовами контракту конкретно підлягають сплаті замовником, можуть включати деякі загальні 
адміністративні витрати і витрати на розробку, відшкодування яких передбачене умовами контракту.  
Витрати, які не можна віднести до діяльності за контрактом або не можна розподілити на контракт, 
виключаються з витрат за будівельним контрактом. Такі витрати включають:  
а) загальні адміністративні витрати, відшкодування яких не передбачене в контракті;  
б) витрати на продаж;  
в) витрати на дослідження та розробки, для яких відшкодування не передбачене в контракті;  
г) амортизацію незадіяних механізмів та обладнання, які не використовуються при виконанні певного 
контракту.  
Витрати за контрактом включають витрати, які відносяться до контракту за період від дати забезпечення 
укладання контракту до остаточного завершення контракту. Проте витрати, безпосередньо пов'язані з 
контрактом і понесені при забезпеченні його укладання, також включаються як частина витрат за контрактом, 
якщо є ймовірність підписання контракту і ці витрати можнаідентифікувати окремо й достовірно оцінити. Коли 
витрати, понесені при забезпеченні укладання контракту, визнаються як витрати періоду, в якому вони були 
понесені, вони не включаються у витрати за контрактом, якщо контракт підписано в наступному періоді.  
Визнання доходу та витрат за контрактом  
Якщо кінцевий результат будівельного контракту можна достовірно оцінити, доходи і витрати за контрактом, 
пов'язані з будівельним контрактом, визнаються, відповідно, як доходи і витрати з посиланням на ступінь 
завершеності робіт за контрактом на кінець звітного періоду. Очікуваний збиток за будівельним контрактом 
негайно визнається як витрати. 
У випадку контракту з фіксованою ціною, кінцевий результат будівельного контракту можна оцінити 
достовірно тоді, коли виконано всі такі умови:  
a) загальний дохід від контракту можна достовірно оцінити;  
б) ймовірно, що Товариство отримає економічні вигоди, пов'язані з контрактом;  
в) на кінець звітного періоду можна достовірно оцінити як суму витрат за контрактом на його завершення, так і 
ступінь завершеності контракту; 
г) витрати за контрактом, які відносяться до нього, можна чітко визначити і достовірно оцінити, щоб фактичні 
витрати, понесені за контрактом, можна було порівняти з попередніми оцінками.  
Якщо це контракт із ціною "витрати плюс", то кінцевий результат будівельного контракту можна достовірно 
оцінити, якщо виконано всі такі умови:  
а) ймовірно, що Товариство отримає економічні вигоди від контракту;  
б) витрати за контрактом, що відносяться до контракту, незалежно від того, можуть вони бути відшкодовані чи 
ні, можна точно визначити і достовірно оцінити.  
Визнання доходів і витрат з посиланням на ступінь завершення контракту часто називають методом відсотка 
завершення робіт. Згідно з цим методом, доходи від контракту зіставляють з витратами за контрактом, 
понесеними у процесі досягнення певного ступеня завершення, що веде до відображення у звітах доходів, 
витрат та прибутку, які можна віднести на завершену частину робіт. Цей метод забезпечує корисну інформацію 
про ступінь виконання контракту та про результати за період.  
Згідно з методом відсотка завершення робіт, дохід від контракту визнається як дохід у прибутках і збитках у 
тих облікових періодах, протягом яких виконувалися роботи. Витрати за контрактом, як правило, визнаються 
витратами у прибутках і збитках у тих облікових періодах, протягом яких виконувалися роботи, з якими 
пов'язані ці витрати. Однак будь-яке очікуване перевищення загальних витрат контракту над загальною сумою 
доходу контракту негайно визнається як витрати. 
Підрядник може понести витрати за контрактом, які пов'язані з майбутньою діяльністю за контрактом. Такі 
витрати за контрактом визнаються як актив, якщо їх відшкодування є ймовірним. Ці витрати являють собою 
суму, яку замовник має сплатити, і часто класифікуються як незавершені роботи за контрактом.  
Кінцевий результат будівельного контракту можна достовірно оцінити, лише якщо є ймовірність, що 
Товариство отримає економічні вигоди, пов'язані з контрактом. Однак у разі виникнення невизначеності щодо 
отримання суми, яка вже включена в дохід від контракту і вже відображена у прибутках і збитках, тоді 
неодержана сума (або сума, відшкодування якої більше не є ймовірним) визнається як витрати, а не як 
коригування суми доходу від контракту.  



Ступінь завершеності контракту можна визначити різними способами. Товариство застосовує метод, який 
достовірно вимірює виконану роботу. Залежно від характеру контракту методи можуть включати:  
а) співвідношення витрат за контрактом, понесених при виконанні робіт на певну дату, і суми попередньо 
оцінених сукупних витрат за контрактом;  
б) огляд виконаних робіт,  
в) завершення фізичної частини робіт за контрактом.  
Проміжні виплати й аванси, отримані від замовників, часто не відображають виконаної роботи.  
Якщо ступінь завершеності визначається шляхом посилання на витрати за контрактом, понесені на певну дату, 
то у витрати, понесені на певну дату, включаються лише ті витрати контракту, які відображають виконані 
роботи. Прикладами витрат за контрактом, які виключаються, є:  
a) витрати за контрактом, пов'язані з майбутньою діяльністю за контрактом, такі як витрати на матеріали, 
доставлені на місце виконання контракту або відкладені для використання за контрактом, але ще не 
встановлені, не використані чи не застосовані під час виконання робіт за контрактом, окрім випадків, коли 
матеріали виготовлені спеціально для цього контракту;  
б) авансові платежі субпідрядникам до виконання робіт за субконтрактом.  
Якщо кінцевий результат виконання будівельного контракту не можна достовірно оцінити:  
a) дохід визнається лише в розмірі витрат, понесених за контрактом, для яких є ймовірність їх відшкодування;  
б) витрати за контрактом визнаються як витрати періоду, в якому вони були понесені.  
Витрати за контрактом, які, ймовірно, не будуть відшкодовані, негайно визнаються як видатки. 
Метод відсотка завершення робіт застосовується на кумулятивній основі в кожному обліковому періоді до 
поточних попередніх оцінок доходів та витрат контракту. Тому вплив зміни попередньої оцінки доходу від 
контракту та витрат за контрактом або наслідки зміни попередньої оцінки кінцевого результату виконання 
контракту відображається в обліку як зміни облікової оцінки (згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки"). Змінені попередні оцінки використовуються при визначенні суми доходу та 
витрат, визнаних у прибутках і збитках за період, у якому робиться така зміна, а також у подальших періодах. 
3.10.2.Інші доходи та витрати 
Інші доходи та витрати (далі за текстом - доходи і витрати) визнаються за методом нарахування. 
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення 
корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за 
винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. 
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 
Визнання доходу відбуваєтьсяодночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань. 
Відповідно до МСБО 18 "Дохід" дохід від продажу товарів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення 
всіх наведених далі умов: 
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий 
інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 
пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною 
нерухомістю або іншими активами; 
в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; 
та 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. 
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації 
активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком 
зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 
визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів. 
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 
вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без 
визнання активу. 
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. 
3.10.3. Витрати за позиками 
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості 
активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо 
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього 
активу. 
3.10.4. Операції з іноземною валютою 
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного 
банку України на дату проведення операцій. 
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними 



курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в 
іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої 
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або 
збитку в тому періоді, у якому вони виникають. 
3.10.5. Умовні зобов'язання та активи. 
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне 
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 
віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним. 
4. Основні припущення, оцінки та судження 
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 
фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 
балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Сектори, 
де такі судження є особливо важливими, сектори, що характеризуються високим рівнем складності, та сектори, 
в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, 
наведені нижче. 
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства 
застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною 
для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова 
звітність: 
" подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності тагрошові потоки Товариства; 
" відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лишеюридичну форму; 
" є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
" є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та 
враховує їх у низхідному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у 
Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що 
розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 
стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не 
суперечать вищезазначеним джерелам. 
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів та зобов'язаньТовариства 
Справедлива вартість - це оцінка на основі даних ринку, а не оцінка, характерна для суб'єкта господарювання. 
Для деяких активів та зобов'язань може бути ринкова інформація або ринкові операції, інформація про які є 
відкритою. Для інших активів та зобов'язань може не бути ринкової інформації або ринкових операцій, 
інформація про які є відкритою. Проте мета оцінки справедливої вартості в обох випадках однакова - визначити 
ціну, за якою відбувалася б звичайна операція продажу активу чи передачі зобов'язання між учасниками ринку 
на дату оцінки за нинішніх ринкових умов (тобто, вихідну ціну на дату оцінки з точки зору учасника ринку, 
який утримує актив або має зобов'язання).  
Оцінка справедливої вартості - це оцінка конкретного активу або зобов'язання. Тому, оцінюючи справедливу 
вартість, Товариство бере до уваги ті характеристики активу або зобов'язання, які учасники ринку взяли б до 
уваги, визначаючи ціну активу або зобов'язання на дату оцінки. До таких характеристик належать такі, як:  
а) стан та місце розташування активу; та  
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу. 
Оцінка справедливої вартості припускає, що актив або зобов'язання обмінюється між учасниками ринку у 
звичайній операції продажу активу або передачі зобов'язання на дату оцінки за нинішніх ринкових умов.  
Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу активу або передачі зобов'язання відбувається 
або  
а) на головному ринку для цього активу або зобов'язання; або  
б) за відсутності головного ринку - на найсприятливішому ринку для цього активу або зобов'язання. 
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях Товариства щодо передбачуваних майбутніх грошових 
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним активам, та інших факторів з врахуванням 
вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості". 
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на 
передбачувану справедливу вартість.  
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості активів 



Згідно з рішенням керівництва Товариства про продаж непоточних активів, вони були класифіковані як 
утримувані для продажу. Протягом звітного року із залученням незалежних сертифікованих оцінювачів була 
здійсненаоцінка справедливої вартості непоточних активів, утримуваних для продажу, а саме: об'єктівосновних 
засобів групи "Будівлі й споруди", переведених до групи вибуття. Для об'єктівосновних засобів інших груп, 
переведених до групи вибуття, незалежна експертна оцінка справедливої вартості не проводилась. 
За оцінками керівництва Товариства, станом на 31.12.2016 р. суттєвих змін справедливої вартості основних 
засобів не відбулось. 
Справедлива вартість незавершених капітальних інвестицій (заморожене з 1998 року незавершене 
будівництво), відображена в балансі на кінець звітного періоду в сумі 0,00 грн. 
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, 
що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків 
фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. 
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на 
предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного 
судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх 
грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання 
фінансового активу. 
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та 
заборгованості, призначеної для продажу), включається Товариством до підсумку балансу за справедливою 
вартістю (чистою реалізаційною вартістю). Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу 
обчислюється величина резерву сумнівних боргів.  
Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих 
дебіторів,  
Величина резерву сумнівних боргів визначається Товариством за методами:  
- застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (для фінансових активів, які є істотними, внаслідок 
чого резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів);  
- застосування коефіцієнта сумнівності (для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними, 
внаслідок чого резерви створюються на основі групової оцінки дебіторів).  
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі 
аналізу платоспроможності окремих дебіторів.  
За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку 
дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.  
Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:  
визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;  
класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;  
визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської 
заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 - 5 років.  
Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу 
становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.  
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської 
заборгованості на ту саму дату. 
Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її 
непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності 
встановлюється Товариством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні 
звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської 
заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської 
заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи. 
5. Розкриття інформації за статтями, поданими у фінансових звітах 
5.1. Дохід від реалізації (тис. грн.) 
Показники 2016 р. 2015 р. 
Дохід від реалізації будівельних контрактів 25 807 6 756 
Дохід від реалізації послуг механізації  транспоуправління активів ПІФ 222 12 
Дохід від реалізації транспортних послуг 25 - 
Всього доходи від реалізації 26 054 6 768 
5.2. Собівартість реалізації (тис. грн.) 
 
Показники 2016р. 2015 р. 
Витратні матеріали 17 657 3 167 
Витрати на персонал 2 199 2 167 
Амортизація 574 728 
Зміни у залишках незавершеного виробництва  - 193 



Інші 3 100 220 
Всього собівартість реалізації 23 530 6 475 
5.3. Інші операційні доходи та витрати (тис. грн.) 
Показники 2016 р. 2015 р. 
Доходи від операційної оренди активів 375 811 
Дохід від операційної курсової різниці - 48 
Дохід від реалізація запасів 1 515 79 
Прибуток(збиток) від продажу необоротних активів (64) 77 
Штрафи, пені, неустойки 520 799 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 295 88 
Всього інших операційних доходів 2 641 1 995 
Витрати за операційною орендою 73 74 
Собівартість реалізації запасів 1 189 58 
Штрафи, пені 107 1 377 
Витрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості 4 340 
Інші операційні витрати 177 1 
Всього інших операційних витрат 1 550 1 943 
5.4. Адміністративні витрати (тис. грн.) 
 
Показники 2016 р. 2015 р. 
Витрати на персонал 862 738 
Утримання основних засобів 6 1 
 
Витрати на охорону 5 5 
 
Амортизація основних засобів  63 355 
Інші 348 341 
Всього адміністративних витрат 1 284 1 440 
5.5. Інші доходи та витрати (тис. грн.) 
 
Показники 2016 р. 2015 р. 
Доходи від списання основних засобів 15 35 
Втрати від списання основних засобів 171 3 
Втрати від уцінки незавершеного капітального буд-ва 61 - 
5.6. Податок на прибутокпідприємств (тис. грн.) 
У 2016 році Товариство за результатами діяльності отримало прибуток. 
Поточний податок на прибуток за Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2016 рік 
склав 187 тис. грн. 
 
5.7. Основні засоби (тис. грн.) 
 
Показники Будівлі, споруди, передав. пристрої Машини та обладнання Транспорт Меблі та приладдя
 Незавершене будівництво Всього 
1 2 3 4 5 6 7 
Первісна вартість 
31 грудня 2014 р., 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 
 38 628 
 
3 008 3 669 
 
128 3 921 
 
- 108 
 
- 399 
 
- 46 725 
 
3 136 
Надходження, у т.ч.: 1 856 680 - - 173 2 709 
придбання - 680 - - - 680 



покращення 1 856 - - - - 1 856 
дооцінка - - - - 173 173 
Вибуття, у т.ч.: - 148 182 - - 330 
продаж - 107 182 - - 289 
списання - 41 - - - 41 
31 грудня 2015 р., 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 40 484 
 
3 897 4 201 
 
- 3 739 
 
- 
 108 
 
- 572 
 
- 49 104 
 
3 897 
Надходження, у т.ч.: (14 412) 1 243 - - - (13 169) 
придбання - 1 243 - - - 1 243 
покращення - - - - - - 
уцінка (14 412) - - - (572) (14 984) 
Вибуття, у т.ч.: 24 670 481 737 - - 25 888 
продаж 24 670 174 451 - - 25 295 
списання - 307 286 - - 593 
31 грудня 2016р., 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 
 1 402 
 
- 4 963 
 
- 3 002 
 
- 108 
 
-  
 
- 9 475 
 
- 
Накопичена амортизація 
 
31 грудня 2014 р., 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 22 437 
 
1 859 2 780 
 
105 3 123 
 
- 101 
 
- - 28 441 
 
1 964 
Нарахування за рік, 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 882 
 



70 143 
 
4 126 
 
- 6 
 
- - 1 157 
 
74 
Вибуття - 114 170 - - 284 
31 грудня 2015р., 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 23 319 
 
2 326 2 809 
 
- 3 079 
 
- 107 
 
- - 29 314 
 
2 326 
Нарахування за рік, 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 265 
 
73 293 
 
- 151 
 
- 1 
 
- - 710 
 
73 
Вибуття 22 910 360 606 - - 23 876 
31 грудня 2016 р., 
у т.ч.: переданих в операційну оренду 
 674 
 
- 2 742 
 
- 2 624 
 
- 108 
 
- - 6 148 
 
- 
Балансова вартість 
31 грудня 2014 р., 
в т. ч. переданих в операційну оренду 16 191 
 
1 149 889 
 
23 798 
 
- 7 
 
- 399 
 
- 18 284 



 
1 172 
31 грудня 2015р., 
в т.ч. переданих в операційну оренду 17 165 
 
1 571 1 392 
 
- 660 
 
- 1 
 
- 572 
 
- 19 790 
 
1 571 
31 грудня 2016 р., 
в т. ч. переданих в операційну оренду 728 
 
- 
- 2 221 
 
- 
- 378 
 
- 
- - 
 
- 
- - 
 
- 
- 3 327 
 
- 
- 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років у складі основних засобів повністю зношених основних засобів немає. 
Вартість нерухомого майна, отриманого в операційну оренду, станом на 31.12.2016 р. складає 758 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років короткострокові позики нерухомістю не забезпечувались. 
 
5.8. Запаси (тис. грн.)  
Запаси в балансі Товариства відображені за собівартістю 
 
 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Сировина і матеріали 4 284 395 
Паливо 51 21 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 66 22 
Всього запаси 4 401 438 
 
5.9. Поточна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 
 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
За продукцію, товари, роботи, послуги 460 809 
Аванси видані 132 92 
Розрахунки з бюджетом з податку на прибуток підприємств 140 4 
Інша дебіторська заборгованість 35 5 
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості (4) (383) 
Чиста вартість дебіторської заборгованості 763 527 
Інформація щодотермінів дебіторської заборгованості, наведена нижче: 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
До 30 днів 286 273 
30-60 днів 4 92 



 
60-90 днів 170 143 
 
90-120 днів 239 - 
Більше 120 днів 64 19 
Всього 763 527 
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
номінальною вартістю 460 тис. грн. та 809тис. грн. була знецінена на індивідуальній основі.  
Зміни у резервах під дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги представлено нижче: 
Показники 2016 р. 2015 р. 
Резерв на початок періоду 383 43 
Збільшення 4 340 
Списання активів за рахунок резерву 383 0 
Резерв на кінець періоду 4 383 
5.10. Грошові кошти (тис. грн.) 
 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Поточні рахунки у банку 571 0 
Інші рахунки в банку 0 0 
Всього 571 0 
5.11. Витрати майбутніх періодів (тис. грн.) 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Оплата страхових полісів  7 0 
Періодичні видання 6 3 
Підтримкакомп'ютерних програм 2 1 
Всього 15 4 
5.12. Власний капітал 
Структура власного капіталу Товариства відповідає його призначенню, утворення власного капіталу за 
структурними складовими відповідає нормативним вимогам, зокрема статуту Товариства, Закону України "Про 
акціонерні товариства". 
Статутний капітал Товариства, сформований на дату його державної реєстрації за рахунок майна цілісного 
майнового комплексу орендного підприємства згідно з актом його оцінки в процесі приватизації, дорівнював 1 
213 550,00 грн. і був поділений на 4 854 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
Нове Свідоцтво про реєстрацію випуску 4 854 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
кожна в бездокументарній формі видано Львівським територіальним управлінням ДКЦПФР від 10.01.2011 р. 
(реєстр. №02/13/1/11). 
Протягом звітного року змін статутного капіталу Товариства не відбувалось. Станом на 31.12.2016 р. статутний 
капітал Товариства складає 1 214 тис. грн. і повністю оплачений; вилученого чи неоплаченого капіталу в 
Товариства немає. 
Формування резервного капіталу, який на дату балансу складає 731 тис. грн., відповідає рішенням загальних 
зборів акціонерів і не суперечить положенням чинного законодавства та статуту Товариства. 
Непокритий збиток у сумі (-4 690) тис. грн. на кінець 2016 року узгоджується із залишками непокритого збитку 
на початок звітного року, які складають (-6 617) тис. грн., та сумою чистого прибутку за 2016 рік, який складає 
1 927тис. грн.  
Протягом звітного року уцінки об'єктів нерухомого майна до справедливої вартості з метою класифікації їх як 
непоточні активи, утримувані для продажу, зменшили капітал у дооцінках на 14 412 тис. грн. Крім того, уцінка 
об'єкта незавершеного будівництва зменшила капітал у дооцінках на 511 тис. грн. Внаслідок цього капітал у 
дооцінках зменшився до нуля. 
Зменшення власного капіталу за рахунок зменшення капіталу в дооцінках на суму 14 923 тис. грн. призвело до 
від'ємного значення власного капіталу станом на 31.12.2016 р. у сумі 2 745 тис. грн. 
Керівництво Товариства вважає цю ситуацію тимчасовою. Так, згідно з планами діяльності, в січні 2017 року 
сформований портфель замовлень на будівельні роботи на загальну суму 35 858 тис. грн., що дасть можливість 
зменшити непокриті збитки Товариства. 
5.13. Довгострокові зобов'язання 
На дату балансу в складі довгострокових зобов'язань у сумі 3 036 тис. грн. обліковуються довгострокові 
(строком 2 роки) зобов'язання перед ТОВ "ТД "Гал-Кат"за договором про відступлення права вимоги №02/02-
16 від 02.02.2016р. 
5.14. Короткострокові позики 
Короткострокові безпроцентні позики в сумі 4 909 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року відображені за 
сумою погашення за договорами: 
- №14/01 від 14.01.2016 р. від ТзДВ "Гал-Кат" у сумі 3 060 тис. грн.; 
- №14/02 від 14.01.2016 р. від ТзДВ "Гал-Кат" у сумі 1 824 тис. грн.; 
- №01/03 від 03.03.2016р. від ТзДВ "Гал-Кат" у сумі 20 тис.грн.; 



- №2 від 29.10.2015 р. від Булик І.І. в сумі 5 тис. грн. 
5.15. Поточні забезпечення 
 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Забезпечення на виплату відпусток 222 196 
У 2016 році нараховано забезпечень на виплату відпусток працівникам у сумі 639 тис. грн., використано 
забезпечень - 613 тис. грн. 
5.16.Поточні зобов'язання 
Показники 31 грудня 2016 31 грудня 2015 
Кредиторська заборгованість за товари, послуги, 
у т. ч. за придбання необоротних активів 
 2 887 
- 4 144 
3 036 
Розрахунки з бюджетом, у т. ч.: 
податок на додану вартість 
плата за землю 
податок на доходи фізичних осіб 
військовий збір 
податок на нерухоме майно 
податок на прибуток 279 
27 
8 
53 
4 
- 
187 164 
58 
18 
78 
7 
3 
- 
Одержані аванси - 379 
Заробітна плата та соціальні внески 305 461 
Короткострокові безпроцентні позики 4 909 5 134 
Заборгованість за орендною платою 178 - 
Розрахунки з підзвітними особами 6 - 
Інші поточні зобов'язання - 30 
Всього поточні зобов'язання 8 564 10 312 
6. Розкриття іншої інформації 
6.1. Умовні зобов'язання та умовні активи 
6.1.1. Судові cправи 
Станом на 31 грудня 2016 року немає відкритих судових справ, у яких би фігурувало Товариство. 
6.1.2. Оподаткування 
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один 
варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої 
податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть 
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що 
Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на 
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. 
На думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під 
податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох 
років. 
6.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що 
склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 
вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною 
контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі 
обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під 
фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 
6.2. Розкриття інформації про пов'язані сторони 



До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 
" підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 
перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
" асоційовані компанії; 
" спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
" члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
" близькі родичі особи, зазначеної вище; 
" компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 
голосів у Товаристві; 
" програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого 
суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
Протягом 2016 року відбулися значні зміни керівного складу Товариства. 
Так, відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 05.08.2016 р. звільнено з посади голови правління 
Товариства Булика І.І. (його частка в статутному капіталі Товариства на дату рішення вже дорівнювала 0%) та 
обрано на цю посаду Хаврака В.В. - акціонера, який володіє часткою 80,562481% у статутному капіталі 
Товариства. 
Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 18.10.2016 р. відкликані повністю 
старі склади та обрані нові склади наглядової ради (5 осіб) та ревізійної комісії (3 особи). Весь склад наглядової 
ради Товариства обраний за представництвом акціонера Хаврака В.В., який володіє часткою 80,562481% у 
статутному капіталі Товариства. 
Згідно з рішенням наглядової ради Товариства від 18.10.2016 р. відкликано 3 старі та обрано 3 нові члени 
Правління Товариства. 
Згідно з інформаційною довідкою депозитарію Товариства (ПАТ "Національний депозитарій України", код за 
ЄДРПОУ 30370711), до акціонерів, що володіють часткою в статутному капіталі Товариства 10% і більше 
відсотків, належить тільки Хаврак В.В. 
 
До пов'язаних осіб Товариства належать:голова правління Хаврак В.В. (акціонер, що володіє часткою 
80,562481% у статутному капіталі Товариства); члени провідного управлінського персоналу Товариства. 
Операції з пов'язаними сторонами наведені нижче. 
 
 
Показники 2016 2015 
 Операції з пов'язаними сторонами, тис. грн. Операції з пов'язаними сторонами, тис. грн. 
1 2 3 
Надана Товариству короткострокова позика   
-  
5 
Компенсація провідному управлінському персоналу - - 
Заробітна плата працівників (голова та члени правління) 244 221 
 
 
6.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у 
нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та 
об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких 
ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний 
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється 
на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих 
активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. 
6.3.1. Кредитний ризик 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 
зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик Товариства 
притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні рахунки в банках, дебіторська заборгованість. 
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності 
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформаціящодо їх 
спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління 
кредитними ризиками: 
" ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; 
" ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 
" ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 
рейтинговою шкалою. 
6.3.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 



інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший 
ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, 
зумовлених коливаннями цін на товари, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на 
ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями у фінансові інструменти. 
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового 
ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 
фінансового інструмента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 
здійснюються операції на ринку. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 
Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в 
іноземній валюті.  
Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, 
що відсоткові ставки можуть змінюватись і це може впливати як на доходи Товариства, так і на справедливу 
вартість чистих активів. 
 
 
6.3.3. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із 
фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового 
активу.  
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує 
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків 
погашення представлена наступним чином: 
 
Рік, що закінчився 31 грудня 2016р. До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 
року до 5 років Більше 5 років Всього 
1 2 3 4 5 6 7 
Торговельна кредиторська заборгованість  
659  
884  
1 344  
-  
-  
2 887 
 
Розрахунки з бюджетом 92 187 - - - 279 
Заробітна плата та соціальні внески 305 - - - - 305 
Короткострокові безпроцентні позики - - 4 904 5 - 4 909 
Довгостроковізобов'язання - - - 3 036 
 - 3 036 
 
Інші поточні зобов'язання - 184 - - - 184 
Всього 1 056 1 255 6 248 3 041 - 11 600 
 
Рік, що закінчився 31 грудня 2015р. До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 
року до 5 років Більше 5 років Всього 
Торговельна кредиторська заборгованість  
-  
-  
4 144  
-  
-  
4 144 
Розрахунки з бюджетом 164 - - - - 164 
Заробітна плата та соціальні внески 461 - - - - 461 
Одержані аванси - 296 83 - - 379 
Короткострокові безпроцентні позики  
-  



-  
5 134  
-  
-  
5 134 
Інші поточні зобов'язання - 30 - - - 30 
Всього 625 326 9 361  - - 10 312 
6.4. Управління капіталом 
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 
" зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно забезпечувало дохід для 
Товариства та виплати іншим сторонам; 
" забезпечити зменшення збитківТовариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що 
відповідають рівню ризику. 
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво 
аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство 
здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення 
існуючих позик. 
6.5. Події після дати Балансу 
Події після звітного періоду - це всі події до дати затвердження фінансової звітності до випуску, навіть якщо ці 
події відбуваються після оприлюднення прибутку чи іншої вибіркової фінансової інформації. 
Відповідно до МСБО 10 "Події після звітного періоду" Товариство коригує суми, визнані в його фінансовій 
звітності, для відображення подій, які вимагають коригування після звітного періоду. 
Товариство не коригує суми, визнані в його фінансовій звітності для відображення подій, які не вимагають 
коригування після звітного періоду. 
Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансових звітів до випуску, 
які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства, відображаються у фінансовій 
звітності. Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і які не впливають на фінансову звітність 
Товариства на цю дату, розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі події суттєві. 
Істотних подій після звітної дати в Товариства не відбулось. 
 
Голова правління                                                Хаврак В.В. 
Головний бухгалтер                                           Онишко А.Ф. 
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