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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд - 2"

2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
01270351

4. Місцезнаходження
Харківська , -, 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 12

5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 752-34-01 (057) 752-34-01

6. Електронна поштова адреса
info@zhilstroj-2.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" №80(2833) 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці zhilstroj-2.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)



Зміст

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 X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
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
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
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 та забезпечення 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 X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
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)

X

34. Примітки
Посада корпоративного секретаря не створювалась.
У роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" зазначено у п. 2 серiю i номер Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв виданої 28.11.2014 р., у п. 3
вказана дата державної реєстрацiї емiтента згiдно iз Свiдоцтвом про державну реєстрацiю
Юридичної особи, серiя А 01 № 428255.
Iнформацiя за п. 18-27 Змiсту не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, осiб, що володiють
10 % та бiльше акцiй емiтента, про загальнi збори акцiонерiв, дивiденди, про випуск акцiй, про
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, про стан корпоративного управлiння вiдсутня,
оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством.



Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена за мiжнародними стандартами, вiдсутня.
Фiнансова звiтнiсть поручителя - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Азово-
Чорноморської iпотечної компанiї", яке змiнило найменування на Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Українська мiжрегiональна фiнансова компанiя", що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», - у складi рiчної регулярної
iнформацiї за 2017 рiк у форматi xml не розкрита через вiдсутнiсть технiчної можливостi
програмного продукту SimpleXmlReports версiя 3.4.4 вiд 19.04.2018 р. Фiнансова звiтнiсть
поручителя в паперовому виглядi надана до Департаменту НКЦПФР у Схiдному регiонi та
розмiщена на власному сайтi у складi звiту за 2017 рiк.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво
та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд - 2"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 515082

3. Дата проведення державної реєстрації
02.12.1993

4. Територія (область)
Харківська

5. Статутний капітал (грн)
2038872.22

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0

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

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

760
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
23.63 Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є Загальнi збори Учасникiв, Наглядова рада, Керуючий i
Ревiзiйна комiсiя.

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

ПАО "Укрсоцбанк"
2) МФО банку 300023
3) поточний рахунок 26005000071406
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

-
5) МФО банку

-
6) поточний рахунок

-



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 дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв
архiтектури б/н 09.03.2016

Державна
архiтектурно-
будiвельна
iнспекцiя
України

09.03.2021

Опис По закiнченю дiї емiтент має намiр оновити
лiцензiю.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МIНI-МАКС"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
25183697
4) місцезнаходження
м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Станом на 31.12.2016 р. емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МIНI-
МАКС", частка в статутному капiталi якого складає 99 %. Оплата частки здiйснена грошовими
коштами. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння Товариством передбаченi статутом
Товариства та чинним законодавством України.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Евалiнiя 2000"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
33606445
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Евалiнiя 2000", частка в
статутному капiталi якого складає 100 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старж"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34955070
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старж", частка в статутному
капiталi якого складає 99 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння Товариством,
передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шатилiвське"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37765401
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шатилiвське", частка в
статутному капiталi якого складає 50 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лантан-А"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34389705
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лантан-А", частка в статутному
капiталi якого складає 70 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння Товариством,
передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Приватне пiдприємство "Iнформ-сервiс"
2) організаційно-правова форма
120



3) код за ЄДРПОУ
30591122
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнформ-сервiс", частка в
статутному капiталi якого складає 100 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Олд сiтi"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37765417
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Олд сiтi", частка в статутному
капiталi якого складає 99 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння Товариством,
передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Плейнтер"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32868478
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Плейнтер", частка в статутному
капiталi якого складає 99 %.Права, що належать емiтенту стосовно управлiння Товариством,
передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БМУ "Житлобуд-2"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38775211
4) місцезнаходження



61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БМУ "Житлобуд-2", частка в
статутному капiталi якого складає 99 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трест "Житлобуд-2"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38775227
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трест "Житлобуд-2", частка в
статутному капiталi якого складає 99 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Обслуговуючий кооператив "ЖБК "Житлобуд-2"
2) організаційно-правова форма
320
3) код за ЄДРПОУ
38775489
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником обслуговуючого кооперативу "ЖБК" Житлобуд-2" (неприбутова оргацiзацiя),
частка в статутному капiталi якого складає 0 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
обслуговуючим товариством, передбаченi статутом обслуговуючого кооперативу та чинним
законодавством України
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Футбольний клуб "Житлобуд-2"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
36814981
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис



Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Футбольний клуб "Житлобуд -2",
частка в статутному капiталi якого складає 90 %. Права, що належать емiтенту стосовно
управлiння Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Дочiрнє пiдприємство "Євроремонт "ТДВ "Житлобуд-2"
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
24471891
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння дочiрнiм пiдприємством, передбаченi статутом
Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Дочiрнє пiдприємство "Комфорт-плюс "ТДВ "Житлобуд-2"
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
32005359
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння дочiрнiм пiдприємством, передбаченi статутом
Товариства та чинним законодавством України.
10 жовтня 2016 року дочiрнє пiдприємство "Комфорт-плюс" ТДВ "Житлобуд-2" припинено.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРАМ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38633625
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРАМ", частка в статутному
капiталi якого складає 99 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння Товариством,
передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Флореаль 2005"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
33674447
4) місцезнаходження
61002,м. Харкiв, вул. Чернишевська, буд. 31-А
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Флореаль 2005", частка в
статутному капiталi якого складає 50 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України
1) найменування
Торвариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Схiд"
2) організаційно-правова форма: 240

3) код за ЄДРПОУ
24665649
4) місцезнаходження
61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 12
5) опис
Емiтент є учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Схiд", частка в
статутному капiталi якого складає 99 %. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння
Товариством, передбаченi статутом Товариства та чинним законодавством України

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства

(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової

оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або

цінних паперів
емітента

1 2 3 4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове

агентство "IВI-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство 26.12.2017 uaВBВ прогноз

стабiльний

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

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Місцезнаход-
ження

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

(від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які

належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Загальна кiлькiсть засновникiв товариства - 187 фiзичнi особи 100

Усього 100



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

1) посада*
Керуючий
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конюхов Олександр Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища, iнженер-будiвельник
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003 р., Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р.
по 21.04.2016 р., Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Керуючий АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003 р.,
Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р.,
Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
КроленкоЮрiй Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1938



5) освіта**
вища, iнженер-будiвельник
6) стаж роботи (років)**
55
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003 р., Голова наглядової ради ТДВ
«ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р., Голова наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з
22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Голова наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003р.,
Голова наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р.,
Голова наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 55 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вольвiч Вiра Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища, iнженер-будiвельник
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу труда та зарплати АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 01.06.2006 р., Начальник вiддiлу труда
та зарплати ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час. Член Наглядової ради АТ
«ЖИТЛОБУД-2» 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р., Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2»
22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5 рокiв



9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Начальник вiддiлу труда та зарплати АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 01.06.2006 р.,
Начальник вiддiлу труда та зарплати ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час,
Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р.,
Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 43 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимов Леонiд Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу продаж АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 01.07.2006 р. по 22.12.2009р., Заступник
керуючого з економiки та фiнансiв АТ "ЖИТЛОБУД-2" з 22.12.2009 р., Заступник керуючого з
економiки та фiнансiв ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" з 21.01.2011р. по теперiшнiй час, Член Наглядової
ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р., Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-
2» 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Заступник керуючого з економiки та фiнансiв АТ "ЖИТЛОБУД-2" з 22.12.2009 р.,
Заступник керуючого з економiки та фiнансiв ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" з 21.01.2011р. по теперiшнiй
час.
"08" лютого 2008 року Наказом Директора Товариства (Наказ № 1 вiд 08.02.2008 року) Максимов
Леонiд Євгенович прийнятий на посаду директора (за сумiсництвом) ТОВ "МIНI-МАКС" ( м.
Харкiв, вул. Космiчна, 12) на невизначений термiн.
З 12 жовтня 2016 року по теперiшнiй час обiймає посаду Директора ТОВ "ПРАМ".
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Микола Вiсильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня, каменщик
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Каменщик АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 02.07.2002р., Каменщик ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по
теперiшнiй час, Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р., Член
Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Каменщик АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 02.07.2002р.,
Каменщик ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час,
Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 21.01.2011 р. по 21.04.2016 р.,
Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж стаж роботи 47 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казарiнова Надiя Вiталiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-



4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища, менеджер-економiст
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 04.02.2000 р., Головний бухгалтер ТДВ «ЖИТЛОБУД-
2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час, Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 21.01.2011 р. по
21.04.2016 р., Член Наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» 22.04.2016 р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Головний бухгалтер АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 04.02.2000 р.,
Головний бухгалтер ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 36 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щебликiна Любов Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, бакалавр з фiнансiв та кредиту
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер Iк АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 05.05.1999 р., Бухгалтер Iк ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»з
21.01.2011р. по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 5 рокiв



9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Бухгалтер Iк АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 05.05.1999 р.,
Бухгалтер Iк ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 33 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сулiмов Iгор Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник будiвельно-монтажного управлiння ТДВ "Житлобуд-2"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Начальник будiвельно-монтажного управлiння ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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



Мiрошниченко Любов Вiтчиславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний Iнженер з охорони працi ТДВ "Житлобуд-2"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Попереднi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5-ти рокiв:
Провiдний iнженер з охорони працi ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 44 роки
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23915446

Місцезнаходження 61002 * Харківська - мiсто Харкiв вул. Сумська, буд 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності АВ 393906

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012

Міжміський код та телефон (057) 719-49-01

Факс (057) 719-49-01

Вид діяльності Фiнансовi послуги. Брокерська дiяльнiсть.

Опис Надає послуги з посередництва за договорами по цiнних паперах.

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

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23915446

Місцезнаходження 61002 * Харківська - мiсто Харкiв вул. Сумська, буд 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності АВ 393907

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2008

Міжміський код та телефон (057) 719-49-01

Факс (057) 719-49-01

Вид діяльності Фiнансовi послуги. Дилерська дiяльнiсть.

Опис Надає послуги з посередництва за договорами по цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "СПIКА - АУДИТ "

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23464570

Місцезнаходження 61003 ** Харківська - м. харкiв майдан Павлiвський, 1/3 оф. 506

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності 0861

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 (057) 164-81-54

Факс (057) 164-81-54

Вид діяльності Бухгалтерський облiк й аудиту, консультування з питань



оподаткування.

Опис Аудит фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Юридична фiрма "Глобус"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 14058055

Місцезнаходження 61003 ** Харківська - м. Харкiв вул. Унiверситетська, буд. 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності д/в

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (057) 731-60-92

Факс (057) 731-60-92

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права

Опис Iнформацiйно-консультацiйнi послуги у сферi права.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Страхова компанiя „Українська страхова група”

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30859524

Місцезнаходження 61057 ** Харківська - м. Харкiв вул. Чернишевського, буд. 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності д/в

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (057) 766-45-85

Факс (057) 766-45-85

Вид діяльності Страхування (крiм страхування життя)

Опис Послуги зi страхування заставного майна.

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

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 33262696

Місцезнаходження 03164 ** Київська - м. Київ вул. Обухiвська, буд. 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності № 3

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010

Міжміський код та телефон (044) 521-20-15

Факс (044) 521-20-15



Вид діяльності Рейтингування

Опис Послуги з оцiнки рейтингу боргових зобов"язань.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна Київська - Київ Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності -

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ -

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04

Факс (044) 482-52-14

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Центрального депозитарiю. Для емiтента здiйснює послуги щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв згiдно вiдповiдного договору
про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть без вiдповiдної лiцензiї на
пiдставi Закону України "Про депозитарну систему України".

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 33718227

Місцезнаходження 49000 - Дніпропетровська - м. Київ м. Днiпро, вул. Воскресенська,
буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності 483591

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009

Міжміський код та телефон (056) 373-95-94

Факс (056) 373-97-81

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис -

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

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiня у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23915446

Місцезнаходження 61002 Харківська - Харкiв Сумська, буд. 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності АЕ № 286741



Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ Нацiональна комсiя з цiнних паперiв i фондовому ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.12.2013

Міжміський код та телефон (057) 719-49-01

Факс (057) 719-49-01

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.



X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
2) дисконтні облігації

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8

29.12.2012 315/2/12 НКЦПФР 1000 110000 Бездокументарні
іменні 110000000 06.05.2023

Опис Дисконтнi iменнi облiгацiї серiї I.
Спосiб розмiщення облiгацiй: приватний.

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував

випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06.10.2014 132/2/2014 НКЦПФР 45 2037600 Бездокументарні
іменні 91692000

Квартири в житловому
будинку по вул.

Цiлиноградськiй (в районi
житлових будинкiв 54-

56).

15.12.2019

Опис

Iменнi цiльовi облiгацiї серiї J.
Розмiщення цiльових облiгацiй здiйснювалось через ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на позабiржовому внутрiшньому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових
облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул.Цiлиноградська (в районi
житлових будинкiв 54-56).
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Згiдно з рiшенням про публiчне розмiщення та проспектом емiсiї облiгацiй серiї J строк погашення облiгацiй з 15 квiтня 2019 року по 15 грудня
2019 року.
07.02.2018 р. Наглядовою радою ТДВ "Житлобуд-2" було прийнято рiшення про дострокове погашення облiгацiй (протокол № 17 вiд 07.02.2018
р.), згiдно з яким строк погашення в становлено з 27 лютого 2018 року по 26 листопада 2018 року.



06.07.2016 70/2/2016 НКЦПФР 75.00 1952860 Бездокументарні
іменні 146464500.00

Квартири в житловому
будинку по м. Харкiв,
вул. Цiлиноградська (в

районi житлових
будинкiв № 54-56)

01.12.2020

Опис

Iменнi цiльовi облiгацiї серiї K.
Розмiщення цiльових облiгацiй здiйснювалось через ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на позабiржовому внутрiшньому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових
облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул.Цiлиноградська (в районi
житлових будинкiв 54-56).
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Строк погашення: з 01 червня 2020 року по 01 грудня 2020 року.

06.07.2016 71/2/2016 НКЦПФР 75.00 105324 Бездокументарні
іменні 7899300.00

Квартири в житловому
будинку по вул.

Цiлиноградськiй (в районi
житлових будинкiв 54-

56).

01.12.2020

Опис

Iменнi цiльовi облiгацiї серiї L.
Розмiщення цiльових облiгацiй здiйснювалось через ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на позабiржовому внутрiшньому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових
облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул.Цiлиноградська (в районi
житлових будинкiв 54-56).
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний. Строк погашення: з 01 червня 2020 року по 01 грудня 2020 року.

06.07.2016 72/2/2016 НКЦПФР 75.00 374000 Бездокументарні
іменні 28050000.00

Квартири в житловому
будинку по вул.

Цiлиноградськiй (в районi
житлових будинкiв 54-

56).

01.12.2020

Опис

Iменнi цiльовi облiгацiї серiї M.
Розмiщення цiльових облiгацiй здiйснювалось через ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на позабiржовому внутрiшньому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових
облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул.Цiлиноградська (в районi
житлових будинкiв 54-56).
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Строк погашення: з 01 червня 2020 року по 01 грудня 2020 року.



06.07.2016 73/2/2016 НКЦПФР 75.00 113600 Бездокументарні
іменні 8520000.00

Квартири в житловому
будинку по вул.

Цiлиноградськiй (в районi
житлових будинкiв 54-

56).

01.12.2020

Опис

Iменнi цiльовi облiгацiї серiї N.
Розмiщення цiльових облiгацiй здiйснювалось через ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на позабiржовому внутрiшньому ринку. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення iменних, цiльових
облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул.Цiлиноградська (в районi
житлових будинкiв 54-56).
Спосiб розмiщення облiгацiй: публiчний.
Строк погашення: з 01 червня 2020 року по 01 грудня 2020 року.



XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку (у тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу)
протягом звiтного перiоду не було.

В 2011 роцi товариство змiнило форму з акцiонерного на товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй
представництв ТДВ „Житлобуд-2” немає.
Органiзацiйна структура емiтента: Керуючий, перший заступник керуючого - Головний iнженер,
заступник керуючого з персоналу, заступник керуючого з економiки та фiнансiв, заступник
керуючого з виробництва, заступник керуючого з постачання та допомiжного виробництва -
директор виробничо-комплектувального центру, головний бухгалтер. Кожному з заступникiв
керуючого пiдпорядковуються структурнi пiдроздiли за вiдповiдними напрямками. Змiн в
органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Середньооблiкова чисельнiсть 747 працiвникiв, крiм того 13 позаштатних працiвникiв та осiб, якi
працюють за сумiсництвом, вiдсутнi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу. Фонд оплати працi склав за 2016 – 32 989,9 тис. грн., за 2017 р. – 48 392 тис. грн. Вiдносно
попереднього року розмiр фонду оплати працi збiльшився за рахунок пiдвищення рiвня заробiтної
плати. Пiдприємство велику уваги придiляє стимулюванню робiтникiв, та пiдвищення його
професiйного рiвня. Така кадрова полiтика включає курси пiдвищення квалiфiкацiї, семiнари,
тренiнги (можливi поїздки за кордон), освоєння спецiалiзованих комп’ютерних програм у сферi
будiвництва.

Емiтент (ТДВ „Житлобуд-2”) не належить до будь-яких об’єднань i не проводить жодної спiльної
дiяльностi.

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

Протягом звiтного перiоду не вносились жоднi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Бухгалтерський облiк ТДВ «Житлобуд-2» органiзовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-XIV; Нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291 iз змiнами
та доповненнями.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi використовуються в господарськiй
дiяльностi бiльше року з дати введення в експлуатацiю та вартiсть яких перевищує 2500 грн.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв належать матерiальнi активи вартiстю до 2500
грн., термiн використання яких бiльше року. При передачi малоцiнних необоротних матерiальних
активiв в експлуатацiю нараховується знос у розмiрi 100%.
Запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Оцiнку запасiв при вiдпуску
у виробництво, продажу та при iншому вибуттi здiйснювати за такими методами:
• сировини i матерiалiв - методом середньозваженої собiвартостi,
•полуфабрикатiв, палива, iнших матерiалiв – методом середньозваженої собiвартостi,
• МШП - методом iдентифiкованої собiвартостi,



• готова продукцiя для реалiзацiї - методом iдентифiкованої собiвартостi,
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом по чистiй вартостi з
урахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi.
Доходи i витрати визначаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i
вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать.

В номенклатурi продукцiї ТДВ „Житлобуд-2” найбiльшу питому вагу займає будiвництво житла
високого рiвня, що вiдповiдає мiжнародним стандартам – премiум, бiзнес та економ класу. Обсяги
виробництва у натуральному та грошовому вираженнi за звiтний рiк склали 54 468,9 кв. м. та 610
123 тис. грн. Середньореалiзацiйнi цiни за 1 м2 житлової площi детермiнованi в залежностi вiд
класу житла: «Эконом – 11000 – 16000 грн, «Бизнес» – 19 000 – 22 000 грн, «Премиум» – в
диапазоне 35 000- 40 000 грн. Вартiсть одного мiсця в пiдземному паркiнгу залежно вiд класу
житла складає вiд 75 до 400 тис. грн. Вартiсть 1 м2 офiсних примiщень - вiд 10 до 26 тис. грн.
Чистий прибуток за 2017 рiк склав 20 594,0 тис. грн, що пов’язано з особливостями
бухгалтерського облiку, коли дохiд вiд реалiзацiї продукцiї вiдображається пiсля здачi в
експлуатацiю житлового будинку i пiдписання актiв прийому-передачi з покупцями житла.
Пiдприємство не здiйснює свою дiяльнiсть на експорт.
Цiльовими клiєнтами товариства є: представники малого та середнього бiзнесу; мешканцi мiста
Харкова, якi перiодично працюють за межами України; мешканцi мiста, якi розглядають
нерухомiсть як об’єкт збереження та нарощення власного капiталу; спекулянти на ринку
нерухомостi; громадяни iнших держав.
Так як будiвництво будiвель матерiалоємна галузь, основним ризиком є необгрунтоване i штучне
пiдвищення цiн на сировину на матерiали, що використовуються в виробництвi, це в свою чергу
прямо впливає на рiст цiн реалiзацiї житла. Як правило, доходи цiльових клiєнтiв зростають не
пропорцiйно росту цiн на матерiали. Таким чином, рiст вартостi матерiальних ресурсiв може
скоротити попит на продукцiї товариства.
Ризики в основнiй частинi можливi з боку зовнiшнього мiнливого середовища (покупцi,
постачальники, держава), тому їх мiнiмiзацiя часто неможлива для пiдприємства. Збут
проводиться за допомогою вiддiлу продажу, методи продажу - через фонд фiнансування
будiвництва та облiгацiї.
Джерела на основнi види сировини для будiвельної дiяльностi – це вiтчизнянi постачальники, якi
розмiщенi по всiй територiй України. Матерiали є доступними, проте спостерiгається рiст цiн на
цемент, пiсок, щебiнь гранiтний, арматуру.
Найбiльшими конкурентами є АТ „Трест „Житлобуд-1”, ПрАТ „Куряжський домобудiвельний
комплекс”, ПрАТ „Iнвестицiйно-будiвельна компанiя „Авантаж”, ТОВ «Мегаiнвестбуд».
Основними постачальниками сировини є: цемент – ВАТ „Євроцемент-Україна”; збiрний
залiзобетон – ТОВ „Енергетик”; цегла силiкатна – ПП „Будтехнологiя-Н”, утеплювач - ТОВ „Полi-
Iмпекс”, арматура - ТОВ „Вартiс”, щебiнь - ТОВ „Компанiя Прайд”.

За останнi пять рокiв значнi придбання активiв, тобто тi, за якими ринкова вартiсть майна (робiт,
послуг), що є предметом правочину, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства,
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi здiйснювались – операцiї з облiгацiями.

Протягом звiного року жодних правочинiв з власниками iстотної частини, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було укладено.

Основнi засоби емiтента враховуються на балансi пiдприємства станом на 31.12.2017 р. в сумi 47
669,0 тис. грн (первiсна вартiсть – 80 867,0тис. грн, знос – 33 198 тис. грн). На кiнець звiтного року



ступiнь зносу основних засобiв становить 41,0 %. Бiльш нiж 85 % основних засобiв вiдносяться до
засобiв виробничого призначення. Мiсцезнаходження основних засобiв – Харкiвська область, м.
Харкiв: 1) виробничо-комплектувальний центр - -вул. Клочкiвська, 343-А; 2) будiвельнi об’єкти –
житловi будинки (стосується будiвельних машин та механiзмiв пiд час будiвництва об’єктiв).
На пiдприємствi здiйснюються роботи щодо захисту довкiлля, екологiчнi норми дотримуються.
Розробленi та затвердженi iнструкцiї по тимчасовому збереженню промислових вiдходiв на
територiї промислово-виробничого центру, визначенi вiдповiдальнi особи за умови збереження
промислових вiдходiв, розрахованi лiмiти на утворення та розмiщення вiдходiв, складений план
розмiщення вiдходiв на територiї дiлянок, розробленi заходи по зменшенню утворення вiдходiв,
запобiганню та виключенню їх негативного впливу на навколишнє середовище та умови працi.
Укладено договори на виконання робiт iз збирання та перевезення для подальшої утилiзацiї або
видалення вiдходiв (люмiнесцентних ламп, ганчiр’я, органiчних та неорганiчних хiмiчних
матерiалiв, речовин та iнше); на поховання та розмiщення побутових вiдходiв; на проведення
контрольних вимiрiв шкiдливих викидiв у атмосферу тощо. Керiвництвом ухвалено стратегiю та
основнi напрямки розвитку пiдприємства, якими передбачено подальше технiчне переозброєння
виробництва та оновлення автомобiльного транспорту. Вартiсть запланованих капiтальних
вкладень та спосiб фiнансування не визначено.

Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента слiд перш за все вiдзначити:
1) полiтичнi - нестабiльнiсть вiдносин з Росiєю. Стабiлiзацiя позитивно вплине на збiльшення
iноземних iнвестицiй в країну, на стабiлiзацiю стосункiв з бльзьким зарубiжжям, на збiльшення
експортного товарообiгу.
2) фiнансово-економiчнi - коливання валютних курсiв, зростання цiн на енергоносiї та сировину,
вiдволiкання коштiв пiдприємства у звязку з несвоєчасними розрахунками за поставлену
продукцiю та недостатнiй попит на вироблену продукцiю зi сторони покупцiв.
3) виробничо-технологiчнi - вiдсутнiсть коштiв на розробку та впровадження нових технологiй,
нових конкурентноспроможних видiв продукцiї. Вiдсутнiсть власних коштiв на цiльове
фiнансування розробок нових технологiй, модернiзацiю та придбання сучасного обладнання.
Втiлення в дiю нових розробок та технологiй а також введення в дiю сучасного обладнання,
дозволить розширити асортимент продукцiї i дасть змогу випускати конкурентноспроможну
продукцiю, що дозволить розширити ринок збуту, пiдвищення внутрiшньорегiональної кооперацiї
i утворення зони приоритетного розвитку.
4) соцiальнi - невисокий рiвень заробiтної платнi працiвникiв. Пiдвищення доходностi
пiдприємства, збiльшення обсягiв реалiзацiї в Українi та експорту дасть пiдприємству змогу
виплачувати працiвникам бiльше.

Протягом звiтного року пiдприємством було сплачено штрафних санкцiй у сумi 65,0 тис.грн. за
результатами перевiрки ДПI.

Фiнансування операцiйної дiяльностi Товариста вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв,
для капiтальних вкладень використовуються залученi кредитнi кошти.

На кiнець звiтного перiоду присутня дебiторська заборгованiсть по укладеним договорам (роботи
по ним виконанi) становить 42 085,0 тис. грн

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства передбачає полiпшення фiнансового стану шляхом
нарощування темпiв випуску продукцiї, оптимiзацiя собiвартостi, в майбутньому проведення
технiчного переозброєння пiдприємства



ТДВ „Житлобуд-2” має патенти на корисну модель та винаходи: декларацiйний патент на корисну
модель „Двошарова стiна з кам’яним лицювальним шаром”, „Багатошарова самонесуча стiна з
кам’яним лицювальним шаром”, декларацiйний патен на винахiд „Збiрно-монолiтний
залiзобетонний каркас багатоповерхової будiвлi”.

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.

За 2017 р. загальний об’єм виконаних робiт склав 610,6 млн. грн, що на 229,7 млн. грн чи 60,3%
бiльше, нiж в 2016 р. Незважаючи на нестабiльну економiчну ситуацiю в країнi, вiдбувся рiст
об’ємiв виконаних робiт за рiк, що свiдчить про збiльшення виробничої потужностi пiдприємства.
Введення нерухомостi в 2016 р. склало 54,5 тис. м2, що на 18,7 тис. м2 бiльше, нiж в 2016 р., в т.ч.
житла – 49,9 тис. м2, що на 16,2 тис. м2 бiльше нiж в 2016 р. Данi свiдчать про стабiльнiсть
дiяльностi та старт нових об’єктiв ТДВ „Житлобуд-2” в 2017 р.: житловi будинки по вул. Зерновiй,
кварталу будинкiв по пр. Льва Ландау.



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. Виробничого
призначення: 30905 41087 0 0 30905 41087

будівлі та споруди 14677 15156 0 0 14677 15156

машини та
обладнання 8192 12458 0 0 8192 12458

транспортні засоби 7518 13046 0 0 7518 13046

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 518 427 0 0 518 427

2. Невиробничого
призначення: 5300 6582 0 0 5300 6582

будівлі та споруди 3222 3327 0 0 3222 3327

машини та
обладнання 341 519 0 0 341 519

транспортні засоби 1432 2485 0 0 1432 2485

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 304 251 0 0 304 251

Усього 36205 47669 0 0 36205 47669

Опис

Термiни та умови користування основними засобами:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - вiд 1 до 75 рокiв; машини та обладнання - вiд 1 до
10 рокiв; транспортнi засоби - вiд 1 до 25 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - вiд 1 до
15 рокiв; тимчасовi (не титульнi) споруди - вiд 1 до 4 рокiв.
Ступiнь використання основних засобiв: 1 група - 95%; 2 група - 80%; 3 група - 75%; 4 група -
85%; 5 група - 100%. Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р. складає 80867 тис. грн., сума
нарахованого зносу 33187 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн) 37251 22911

Статутний капітал (тис. грн.) 2039 2240

Скоригований статутний
капітал (тис. грн) 2039 2240

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до чинного
законодавства.

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд- 2"
становить 37251 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу.



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами X 285083 X X

у тому числі:

за облігаціями (за
кожним випуском): X 275088 X X

Облiгацiї цiльовi серiї J 12.12.2014 84154 0 15.12.2019

Облiгацiї цiльовi серiї L 19.08.2016 7899 0 01.12.2020

Облiгацiї цiльовi серiї K 19.08.2016 146465 0 01.12.2020

Облiгацiї цiльовi серiї M 19.08.2016 28050 0 01.12.2020

Облiгацiї цiльовi серiї N 19.08.2016 8520 0 01.12.2020

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 9995 X X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 1642 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі X 11763 X X

Інші зобов’язання та
забезпечення X 264642 X X

Усього зобов’язань та
забезпечень X 563130 X X

Опис:

Облiгацiї серiї I були викупленi Емiтентом, тому в рядку 1515 балансу станом на кiнець
звiтного перiоду вiртiсть облiгацiй не вiдображаються.
07.02.2018 р. Наглядовою радою ТДВ "Житлобуд-2"(Протокол № 17 вiд 07.02.2018 р.) було
прийнято рiшення здiйснити дострокове погашення iменних цiльових забезпечених
облiгацiй ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» серiї «J». Дата початку строку, у який облiгацiї серiї «J»
мають бути пред’явленi для дострокового погашення: 27 лютого 2018 року.
Дата закiнчення строку, у який облiгацiї серiї «J» мають бути пред'явленi для дострокового
погашення: 26 листопада 2018 року.



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію
випуску

Обсяг
випуску
(грн)

Вид
забезпечення
(порука/

страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя,
страховика,
гаранта

Код за
ЄДРПОУ

Сума
забезпечення

1 2 3 4 5 6 7

06.10.2014 132/2/2014 91692000 порука

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Азово-

Чорноморська
iпотечна компанiя"

31634491 91692000

Опис
Обов'язок Поручителя полягає у забеспеченнi порукою зобов'язання Боржника щодо
погашення облiгацiй, а саме зобов'язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй
номiнальної вартостi облiгацiй.

06.07.2016 70/2/2016 146464500.00 порука

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Азово-

Чорноморська
iпотечна компанiя"

31634491 146464500.00

Опис
Обов'язок Поручителя полягає у забеспеченнi порукою зобов'язання Боржника щодо
погашення облiгацiй, а саме зобов'язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй
номiнальної вартостi облiгацiй.

06.07.2016 71/2/2016 7899300.00 порука

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Азово-

Чорноморська
iпотечна компанiя"

31634491 7899300.00

Опис
Обов'язок Поручителя полягає у забеспеченнi порукою зобов'язання Боржника щодо
погашення облiгацiй, а саме зобов'язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй
номiнальної вартостi облiгацiй.

06.07.2016 72/2/2016 28050000.00 порука

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Азово-

Чорноморська
iпотечна компанiя"

31634491 28050000.00

Опис
Обов'язок Поручителя полягає у забеспеченнi порукою зобов'язання Боржника щодо
погашення облiгацiй, а саме зобов'язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй
номiнальної вартостi облiгацiй.

06.07.2016 73/2/2016 8520000.00 порука

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Азово-

Чорноморська
iпотечна компанiя"

31634491 8520000.00

Опис
Обов'язок Поручителя полягає у забеспеченнi порукою зобов'язання Боржника щодо
погашення облiгацiй, а саме зобов'язання щодо вiдшкодування власникам облiгацiй
номiнальної вартостi облiгацiй.



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА

ФIРМА «СПIКА-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи) 23464570

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

0861 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**

- П 000314 30.11.2015 24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю
якості, виданого Аудиторською палатою України

0724
27.10.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 20.04.2018
20.04.2018

Думка аудитора*** із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності) -

Номер та дата договору на проведення аудиту 17/2018-О
20.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту 28.02.2018
28.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Управлiнському персоналу ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»,
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЖИТЛОБУД-2»
(далi - Товариство), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал
та Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився зазначеною датою.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту,
фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЖИТЛОБУД-2», що додається, за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2017 року, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до нацiональних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, дiючих в Українi.
Основа для думки iз застереженням
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за
собiвартiстю, яка складає 11 775 тис.грн., а не за методом участi у капiталi, як це передбачено П(С)БО №12
«Фiнансовi iнвестицiї» та прийнятою облiковою полiтикою. Нам не була надана фiнансова звiтнiсть асоцiйованих i
дочiрнiх пiдприємств. Через це ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях балансової вартостi
фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства станом на 31 грудня 2017 р.
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання на суму 200 929 тис.грн., а саме векселi виданi та облiгацiї розмiщенi серiй
K, L, M, N, що утримуються до їх погашення, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю, а не за
амортизованою вартiстю, як це передбачено П(С)БО №13 «Фiнансовi iнструменти» та прийнятою облiковою
полiтикою.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми



вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки iз застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Керуючий та головний бухгалтер (далi - управлiнський персонал) несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, дiючих в
Українi, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення по безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв
iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи
показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Партнер iз завдання з аудиту Iволженко Ольга Василiвна
Сертифiкат аудитора серiї А №000224,
виданий рiшенням Аудиторської палати України
№12 вiд 17.02.1994р., чинний до 17.02.2023р.

Директор ТОВ АФ “СПIКА-АУДИТ” Iволженко Ольга Василiвна
61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3.
28.03.2018 р.

* 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.



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

Територія Харківська за КОАТУУ 6310136300

Організаційно-
правова форма
господарювання

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 250

Вид економічної
діяльності

Будiвництво житлових i нежитлових
будiвель за КВЕД 41.20

Середня кількість
працівників 760

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

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 68 126 0

первісна вартість 1001 384 532 0

накопичена амортизація 1002 316 406 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 8576 2327 0

Основні засоби: 1010 36205 47669 0

первісна вартість 1011 64169 80867 0

знос 1012 27964 33198 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0



накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 9437 11775 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1024 767 0

Відстрочені податкові активи 1045 11 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 55321 62664 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 286636 308793 0

Виробничі запаси 1101 32773 44224 0

Незавершене виробництво 1102 109120 57799 0

Готова продукція 1103 144743 199839 0

Товари 1104 0 6931 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 5000 5000 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги 1125 24847 42085 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 17654 13426 0

з бюджетом 1135 26 44 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 185031 115832 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 8351 7370 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 8351 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 55623 45167 0



Усього за розділом II 1195 583168 537717 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 638489 600381 0

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2240 2039 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20848 35212 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 177 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 22911 37251 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 290921 296846 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 182575 116929 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0



Усього за розділом II 1595 473496 413775 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 8762 12182 0

за розрахунками з бюджетом 1620 1818 1642 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 600 239 0

за розрахунками зі страхування 1625 299 579 0

за розрахунками з оплати праці 1630 1422 2603 0

за одержаними авансами 1635 62249 67351 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 22 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 67532 64976 0

Усього за розділом IІІ 1695 142082 149355 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 638489 600381 0

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер Казарiнова Надiя Вiталiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 484670 151334

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 2050 ( 438005 ) ( 142250 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
прибуток 2090 46665 9084

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 5626 3794

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 18306 ) ( 14875 )

Витрати на збут 2150 ( 2730 ) ( 2171 )

Інші операційні витрати 2180 ( 14314 ) ( 5569 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )



Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 16941 0

збиток 2195 ( 0 ) ( 9737 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 14766 441430

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 2 ) ( 580 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 6265 ) ( 402464 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 25440 28649

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4846 -6078

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 20594 22571

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 20594 22571

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 381706 195201

Витрати на оплату праці 2505 48392 33204

Відрахування на соціальні заходи 2510 8728 7234

Амортизація 2515 5869 3809

Інші операційні витрати 2520 30074 44936

Разом 2550 474769 284384



ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер Казарiнова надiя Вiталiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 25309 88364

Повернення податків і зборів 3005 0 2

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 114849 104734

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 363923 78754

Надходження від повернення авансів 3020 1052 2265

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 38 108

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 0

Надходження від операційної оренди 3040 165 111

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 1015 14229

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 99080 ) ( 117207 )

Праці 3105 ( 37671 ) ( 26833 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10289 ) ( 7395 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 25685 ) ( 22760 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5205 ) ( 5673 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 ( 8175 ) ( 7748 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 ( 12305 ) ( 9338 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 381429 ) ( 175813 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 3604 ) ( 129 )



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 194 ) ( 405 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 7593 ) ( 13757 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -59192 -75732

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 261058

необоротних активів 3205 0 466

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 7922 21267

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 91

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 20 ) ( 221599 )

необоротних активів 3260 ( 16542 ) ( 14948 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 12367 ) ( 18319 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -21007 28016

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 90661 254712

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 5618 198920

Сплату дивідендів 3355 ( 5825 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 225 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 18364 )



Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 79218 37203

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -981 -10513

Залишок коштів на початок року 3405 8351 18864

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 7370 8351

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер Казарiнова Надiя Вiталiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. 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 3553 0 0 0 0



продукцію, товари, роботи,
послуги

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

Грошові кошти від операційної
діяльності 3570 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
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань 3567 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 X 0 X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

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 0 X 0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

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

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на 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 Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у
складi рiчної звiтностi не надавався.

Керівник -
Головний бухгалтер -



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
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 2240 0 0 0 20848 0 -177 22911

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на початок
року

4095 2240 0 0 0 20848 0 -177 22911

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100 0 0 0 0 20594 0 0 20594

Інший сукупний дохід
за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 4112 0 0 0 0 0 0 0 0



фінансових
інструментів

Накопичені курсові
різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 -6254 0 0 -6254

Спрямування прибутку
до зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку
на створення
спеціальних (цільових)
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку
на матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

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



Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в
капіталі 4275 -201 0 0 0 24 0 177 0

Зменшення номінальної
вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 -201 0 0 0 14364 0 177 14340

Залишок на кінець
року 4300 2039 0 0 0 35212 0 0 37251

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер Казарiнова Надiя Вiталiївна



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

забезпечення окремо)

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Українська міжрегіональна фінансова

компанія"
за ЄДРПОУ 31634491

Територія Харківська за КОАТУУ 6310136600

Організаційно-
правова форма
господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за КОПФГ 240

Вид економічної
діяльності

Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi
фiнансових послуг, крiм страхування та

пенсiйного забезпечення
за КВЕД 66.19

Середня кількість
працівників 2

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, буд. 96

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 грудня 2017 р.

Актив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0

первісна вартість 1001 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби: 1010 1 1

первісна вартість 1011 6 6

знос 1012 5 5

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0

первісна вартість 1016 0 0

знос 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0



первісна вартість 1021 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 316334 39834

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 316335 39835

II. Оборотні активи

Запаси 1100 0 0

Виробничі запаси 1101 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 81 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0

з бюджетом 1135 0 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30397 114944

Поточні фінансові інвестиції 1160 1000 7000

Гроші та їх еквіваленти 1165 405 0

Готівка 1166 0 0

Рахунки в банках 1167 405 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0



Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 31883 121944

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 348218 161779

Пасив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 277630 120030

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 110000

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3005 2745

Неоплачений капітал 1425 ( 249840 ) 0

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 30795 122775

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного
періоду) 1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок
звітного періоду) 1532 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків 1600 5000 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 76 8

за розрахунками з бюджетом 1620 1 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 1 0

за розрахунками з оплати праці 1630 4 0

за одержаними авансами 1635 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 249840 27760

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 21 23

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 62480 11213

Усього за розділом IІІ 1695 317423 39004

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду 1800 0 0

Баланс 1900 348218 161779

Керівник Бавикiн Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Цимбалiст Катерина Юрiївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Українська міжрегіональна фінансова

компанія"
за ЄДРПОУ 31634491

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 55 92



Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
прибуток 2090 55 92

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 0 0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 88 ) ( 168 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 24 ) (0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 0 0

збиток 2195 ( 57 ) ( 76 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 608853 67298

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 203 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 608853) ( 67298 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 0 0

збиток 2295 (260) ( 76 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0



Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0 0

збиток 2355 ( 260 ) ( 76 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (260) (76)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0

Витрати на оплату праці 2505 71 74

Відрахування на соціальні заходи 2510 14 15

Амортизація 2515 1 1

Інші операційні витрати 2520 26 78

Разом 2550 112 168

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Керівник Бавикiн Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Цимбалiст Катерина Юрiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Українська міжрегіональна фінансова

компанія"
за ЄДРПОУ 31634491

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 87 135

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 7

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 0 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 125 ) ( 51 )

Праці 3105 ( 59 ) ( 64 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16 ) ( 17 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13 ) ( 11 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 55 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -181 -1

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 681745 67300

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 484603 ) ( 71899 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 62393 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 134749 -4599

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 125000 27760

Отримання позик 3305 70 5000

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 ( 0 )

Погашення позик 3350 5000 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 203 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )



Інші платежі 3390 ( 254840 ) ( 27760 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -134973 5000

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -405 400

Залишок коштів на початок року 3405 405 5

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 405

Керівник Бавикiн Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Цимбалiст Катерина Юрiївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Українська міжрегіональна фінансова

компанія"
за ЄДРПОУ 31634491

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2017 р.

Стаття Код
рядка

Зареєст-
рований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатко-
вий

капітал

Резервний
капітал

Нерозподі-
лений

прибуток
(непокри-
тий збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилуче-
ний

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 277630 0 0 0 3005 (249840) 0 30795

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 277630 0 0 0 3005 (249840) 0 30795

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 (260) 0 0 (260)

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 4111 0 0 0 0 0 0 0 0



(уцінка)
необоротних
активів

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 110000 0 0 0 0 249840 0 359840

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0



Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі 4275 (267600) 0 0 0 0 0 0 (267600

)

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 (157600) 0 0 0 (260) 249840 0 91980

Залишок на
кінець року 4300 120030 0 0 0 2745 0 0 122775

Керівник Бавикiн Вiктор Миколайович
Головний бухгалтер Цимбалiст Катерина Юрiївна

Примітки до фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА
МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

за 2017 рік
Дата затвердження фінансової звітності: 26 січня 2018 р.
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська міжрегіональна

фінансова компанія» (далі Товариство) складена у відповідності з Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. зі змінами та
доповненнями, чинними міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та
тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності та
обліковою політикою, прийнятою Наказом Генерального директора підприємства.

Особова інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
міжрегіональна фінансова компанія»:

Код за ЄДРПОУ: 31634491.
Місце знаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, б. 96.
Підприємство створене відповідно до рішення Харківської міської ради від 25.09.2001 р.

Статутний капітал
Станом на 01.01.2017 року Статутний капітал Товариства становив 277 630 тис.грн (двісті

сімдесят сім мільйонів шістсот тридцять тисяч грн. 00 коп.) та розподілявся наступним чином:
1. Бавикін Микола Іванович, який володіє часткою в розмірі 30 тис.грн. (тридцять тисяч грн.

00 коп.), що відповідає 0,0108 % Статутного капіталу Товариства;
2. АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в особі Генерального директора Бавикіна Віктора
Миколайовича, що діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників № 4 від
20.03.2017 року - яка володіє часткою в розмірі 27 760 тис.грн. (двадцять сім мільйонів сімсот
шістдесят тисяч грн. 00 коп.), що складає 9, 9989 % Статутного капіталу Товаритсва.

Частка в розмірі 249 840 тис. грн. (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч грн.
00 коп.), що відповідає 89,9903 % Статутного капіталу Товариства, викуплена самим Товариством
за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2016 р. згідно з рішенням
Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 12 від 03.10.2016 р.) з
подальшою реалізацією її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує
одного року. Згідно із статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» протягом цього
періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах
Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

23.03.2017 року відбулася державна реєстрація змін до Статуту Товариства на підставі
рішення Загальних зборів учасників (Протокол №4 від 22.03.17 р., щодо:

- погодження рішення Загальних зборів учасників АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ про вихід з Товариства шляхом продажу належної ій частки у статутному
капіталі Товариства в розмірі 27 760 тис.грн. (двадцять сім мільйонів сімсот шістдесят тисяч
грн.00 коп.) учасникам Товариства або самому Товариству а у разі їх відмови - третім особам;

- придбання частки, що належить АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ
КОМПАНІЇ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в розмірі 27 760
тис. грн. (двадцять сім мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.) самим Товариством з
подальшою реалізацією її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує
одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення
кворуму на Загальних зборах Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної
Компанією.

Внаслідок придбання Товариством частки АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
КОМПАНІЇ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ у Статутному
капіталі Товариства в розмірі 27 760 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот шістдесят тисяч
грн.00 коп.) Статутний капітал Товариства розподіляться між Учасниками таким чином:

1) Бавикін Микола Іванович - 30 тис. грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.), що відповідає 0,0108
% Статутного капіталу Товариства;

2) Частка в розмірі 277 600 тис.грн. (двісті сімдесят сім мільйонів шістсот тисяч грн. 00
коп.), що відповідає 99,9892 % Статутного капіталу Товариства, викуплена самим Товариством за
договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2016 року згідно з рішенням
Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 12 від 03.10.2016 року) та від
22.03.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів
Учасників № 4 від 22.03.2017 року) з подальшою реалізацією її іншим учасникам або третім
особам протягом строку, що не перевищує одного року. Згідно із статтею 53 Закону України «Про
господарські товариства» протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і
визначення кворуму на Загальних зборах Учасників Товариства проводяться без урахування
частки, придбаної Товариством.

01.06.2017 року Загальними зборами учасників (Протокол №8 від 01.06.17 р.) було
вирішено:

1) Реалізувати Бавикіну Віктору Миколайовичу частину частки у Статутному капіталі
Товариства в розмірі 5 000 тис. грн. (п’ять мільйонів грн. 00 коп.), яка раніше була викуплена
самим Товариством в розмірі 277 600 тис. грн. (двісті сімдесят сім мільйонів шістсот тисяч грн.
00 коп.) за договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2016 року згідно з
згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 12 від
03.10.2016 року) та від 22.03.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол
Загальних зборів Учасників № 4 від 22.03.2017 року).



2) Затвердити такий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі Товариства внаслідок
зміни складу учасників Товариства:

- Бавикін Микола Іванович - 30 тис. грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.), що відповідає
0,0108 % Статутного капіталу Товариства;

- Бавикін Віктор Миколайович – 5 000 тис. грн. (п’ять мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає
1,8010 % Статутного капіталу Товариства;

Частка в розмірі 272 600 тис.грн. (двісті сімдесят два мільйони шістсот тисяч грн. 00 коп.),
що відповідає 98,1882 % Статутного капіталу Товариства, викуплена самим Товариством (249 840
тис.грн. (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч грн. 00 коп.) викуплено за Договором
купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2016 року згідно з рішенням Загальних
зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 12 від 03.10.2016 року), 27 760 тис.грн.
(двадцять сім мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн.00 коп.) викуплено за Договором купівлі-
продажу частки у статутному капіталі від 22.03.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів
Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 4 від 22.03.2017 року) - з подальшою
реалізацією її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року;
5 000 тис.грн. (п’ять мільйонів грн. 00 коп.) реалізовано за Договором купівлі-продажу частини
частки у статутному капіталі від 01.06.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників
(протокол Загальних зборів Учасників № 8 від 01.06.2017 року)). Згідно із статтею 53 Закону
України «Про господарські товариства» протягом цього періоду розподіл прибутку, а також
голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників Товариства проводяться без
урахування частки, придбаної Товариством.

06.09.2017 року Загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 12 від 06.09.2017
р.) було прийнято рішення про зміну найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» на Товариство з
обмеженою відповідальністю «Українська міжрегіональна фінансова компанія».

18.09.2017 року Загальними зборами учасників (Протокол № 13 від 18.09.17 р.) було
вирішено:

1) Придбати належну Бавикіну В.М. частку в Статутному капіталі Товариства в розмірі
5 000 тис.грн. (п’ять мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає 1,8010 % Статутного капіталу
Товариства самим Товариством з подальшою реалізацією цієї частки іншим учасникам або третім
особам протягом строку, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл
прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників Товариства
проводяться без урахування частки, придбаної Товариством;

2) Реалізувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна технічна
компанія» частину частки у Статутному капіталі Товариства в розмірі 10 000 тис. грн. (десять
мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає 3,6090% Статутного капіталу, яка раніше була викуплена
самим Товариством за договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі від
03.10.2016 року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів
Учасників № 12 від 03.10.2016 року) та від 22.03.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів
Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 4 від 22.03.2017 року);

3) Затвердити такий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі Товариства внаслідок
відчуження частки, яка належить Бавикіну В.М. та реалізації частини частки, яка належить самому
Товариству:

- Бавикін Микола Іванович - 30 тис. грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.), що відповідає 0,0108
% Статутного капіталу Товариства;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна технічна компанія» -
10 000 тис.грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає 3,6019 % Статутного капіталу
Товариства.

Частка в розмірі 267 600 тис.грн. (двісті шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч грн. 00
коп.), що відповідає 96,3873 % Статутного капіталу Товариства, викуплена самим Товариством
(249 840 тис.грн. (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч грн. 00 коп.) викуплено за



Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2016 року згідно з рішенням
Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 12 від 03.10.2016 року),
27 760 тис.грн. (двадцять сім мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.) викуплено за
Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 22.03.2017 року згідно з рішенням
Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 4 від 22.03.2017 року),
5 000 тис.грн. (п’ять мільйонів грн. 00 коп.) викуплено за Договором купівлі-продажу частки у
статутному капіталі від 18.09.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол
Загальних зборів Учасників № 13 від 18.09.2017 року) - з подальшою реалізацією її іншим
учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року; 5 000 тис. грн.
(п’ять мільйонів грн. 00 коп.) реалізовано за Договором купівлі-продажу частини частки у
статутному капіталі від 01.06.2017 року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол
Загальних зборів Учасників № 8 від 01.06.2017 року), 10 000 тис.грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.)
реалізовано за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 18.09.2017
року згідно з рішенням Загальних зборів Учасників (протокол Загальних зборів Учасників № 13
від 18.09.2017 року). Згідно із статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» протягом
цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах
Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

26.10.2017 року Загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 14 від 26.10.2017
р.) було прийнято рішення:

1) Зменшити Статутний капітал Товариства на розмір викупленої самим Товариством
частки в сумі 267 600 тис. грн. (двісті шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.),
Товариством, до 10 030 тис.грн. (десять мільйонів тридцять тисяч грн. 00 коп.);

2) Затвердити такий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі Товариства внаслідок
зменшення Статутного капіталу Товариства:

- Бавикін Микола Іванович - 30 тис. грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.), що відповідає 0,2991
% Статутного капіталу Товариства;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна технічна компанія» -
10 000 тис. грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає 99,7009 % Статутного капіталу
Товариства.

28.12.2017 Загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 16 від 28.12.2017 р.)
було прийнято наступні рішення:

1) Збільшити Статутний капітал Товариства до 120 030 тис. грн. (сто двадцять мільйонів
тридцять тисяч грн. 00 коп.) за рахунок додаткового внеску Учасника Товариства - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна технічна компанія», - в розмірі 110 000 тис.грн.
(сто десять мільйонів грн. 00 коп.);

2) Затвердити такий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі Товариства внаслідок
збільшення Статутного капіталу Товариства:

- Бавикін Микола Іванович - 30 тис.грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.), що відповідає 0,025
% Статутного капіталу Товариства;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна технічна компанія» -
120 000 тис.грн. (сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає 99,975 % Статутного капіталу
Товариства;

3) Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку із збільшенням Статутного капіталу
Товариства та новим розподілом часток Учасників Товариства. Затвердити Статут у новій редакції.
Надати повноваження Генеральному директору Товариства Бавикіну Віктору Миколайовичу
вжити необхідних заходів для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення
змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Сума в розмірі 110 000 тис.грн. (сто десять мільйонів грн. 00 коп.) є внеском учасника
Товариства до статутного капіталу, що фактично була внесена Товариством з обмеженою
відповідальністю «Міжрегіональна технічна компанія» наприкінці грудня 2017 року.



Статут Товариства в новій редакції було подано на реєстрацію змін 28.12.2017 року, а вже
сама реєстрація змін до статуту була проведена державним реєстратором 02.01.2018 року.

Виконавчим колегіальним органом Товариства, що здійснює управління його поточною
діяльністю, є Дирекція, яку очолює Генеральний директор.

Основними напрямом діяльності Товариства є надання фінансових послуг.
Генеральний директор – Бавикін Віктор Миколайович
Головний бухгалтер – Цимбаліст Катерина Юріївна

1. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює діяльність.
Товариство усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати

фактори зовнішнього та внутрішнього середовища.
Економічна стабільність в Україні більшою мірою залежить від ефективності заходів, які

реалізує уряд України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в
Україні, можуть швидко змінюватися.

Незважаючи на економічний стан в Україні, керівництво застосовує всі необхідні заходи
для стабільного розвитку Товариства в сучасних умовах, що склалися.

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності
та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола
користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ, дотримання яких забезпечує достовірне подання
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта

України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести
в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-
господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

3. Суттєві положення облікової політики
Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи та

процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.
При складанні фінансової звітності Товариство дотримується основних якісних

характеристик корисної фінансової інформації, наведеної у фінансових звітах, а саме: доречності
та правдивого подання.

Фінансова звітність Товариства (крім Звіту про рух грошових коштів) складається за
принципом нарахування.

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки

за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13
«Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої



вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших
чинних МСФЗ.

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.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, і повинна бути
обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

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».
До складу фінансової звітності за 2017 рік входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2017 рік.

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати передбачає подання витрат, визнаних у

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат", згідно з яким
витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи витрат на
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для
прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 9.3 цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у
Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових
коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на
підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки

коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою
розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату

переоцінки у прибутку або збитку;
 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;



 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.

З метою формування показників фінансової звітності компанії з управління активами
встановлено кордон суттєвості в розмірі 1 тис. грн. для всіх статей балансу, крім статей, для яких
визначено окремий критерій суттєвості.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається 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.

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.

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 відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як
активу припиняється і 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 поділяється на поточну (термін погашення протягом 12 місяців

з дати фінансової звітності) та довгострокову (термін погашення більше 12 місяців з дати
фінансової звітності).

Первісна оцінка поточної дебіторської заборгованості та дебіторської заборгованості за
виданими авансами здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює, як правило, її ціні
операції.

Сума передплати за придбання іншого фінансового активу включається в його балансову
вартість при отриманні Товариством контролю над цим активом та наявності вірогідності того, що
майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи або
товари, які відносяться до передплати, не будуть отримані, балансова вартість передплати підлягає
зменшенню, а відповідний збиток відображається у складі витрат.

Первісна оцінка довгострокової дебіторської заборгованості, за якою не нараховуються
відсотки, здійснюється за справедливою вартістю, яка оцінюється як теперішня вартість усіх
майбутніх надходжень грошових коштів, дисконтованих із застосуванням ефективної ставки
відсотка на подібний інструмент.

Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість обліковується за
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, із урахуванням вимог до
зменшення корисності.

Різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю на дату
виникнення заборгованості списується на збиток від первісного визнання активу, з подальшою
амортизацією цієї різниці протягом періоду погашення. Якщо дебіторська заборгованість
погашається достроково, то неамортизований залишок різниці відображається у звіті про
сукупний дохід того періоду, в якому відбулося дострокове погашення.



Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова
вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

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.

Подальша оцінка поточної торгової дебіторської заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює її вартості погашення. У разі змін справедливої вартості
поточної дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у
прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4. Зобов'язання
Поточні зобов’язання - це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із

нижченаведених ознак:
- підприємство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- підприємство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом, як

найменше 12 місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання

зобов’язань.
Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення,

тобто за недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде
сплачена для погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.

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 основних засобів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та
вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює об’єкт основних засобів за його собівартістю. Собівартість
об'єкта основних засобів складається з ціни його придбання та будь-яких витрат, які
безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан,
необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Після первісного визнання об’єкти основних засобів обліковуються за собівартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.



3.4.2. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом, за яким

нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисної експлуатації проводиться
рівномірно і відображається у складі витрат. Строки корисної експлуатації основних засобів
визначаються постійно діючою комісією.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом, за яким
нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисної експлуатації проводиться
рівномірно і відображається у складі витрат. Строки корисної експлуатації основних засобів
визначаються постійно діючою комісією з врахуванням мінімально допустимих строків
амортизації за наступними класами активів:

- будівлі – 20 років;
- машини та обладнання – 5 років;
- транспортні засоби – 5 років;
- меблі та прилади – 4 роки;
- інші - 12 років.
3.4.3. Зменшення корисності основних засобів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу

може зменшитися. Збиток від зменшення корисності визнається в тому випадку, якщо балансова
вартість активу виявляється вище від суми його очікуваного відшкодування. Таке зменшення
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з
МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах,
Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення
суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація
основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку на

прибуток. Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату
до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового
Кодексу України. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку за звітний період. Розрахунок зобов’язань
і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.6.1. 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.

Товариство створює забезпечення на виплату відпусток.
3.6.2. Виплати працівникам
Короткострокові виплати працівникам включають виплати по заробітній платі, внески на

соціальне забезпечення, щорічні відпустки та оплата тимчасової непрацездатності. При визначенні
величини зобов’язань щодо короткострокових винагород працівникам дисконтування не
застосовується, і відповідні виплати визнаються витратами по мірі виконання працівниками своїх
трудових обов’язків.

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

3.7.1 Доходи та витрати
Доходи та 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, тільки коли існує ймовірність надходження до Товариства економічних
вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити.

Сума доходу оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації,
яка має бути отримана. Сума доходу, яка виникає в результаті операції визначається шляхом угоди
між Товариством та покупцем або користувачем активу.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг
на дату балансу. Дохід від надання послуг визначається на дату передачі послуг замовнику
відповідно до акту виконаних робіт (послуг).

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право Товариства на отримання коштів.
Коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, але

сума є безнадійною заборгованістю або сумою, щодо якої ймовірність відшкодування перестала
існувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.

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 фінансові результати за умови відповідності критеріям
визнання витрат та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у Звіті про фінансові результати, 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 фінансові результати 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.

3.7.2. 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. Області, де
такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області, 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 конкретнихМСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ, у Товаристві відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».

4.3. 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.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за

справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звіті про фінансовий стан
на кінець кожного звітного періоду.

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості

Станом на 31.12.2017р. у складі активів Товариства враховуються:
 основні засоби;
 інші фінансові інвестиції;
 інша поточна дебіторська заборгованість;
 поточні фінансові інвестиції.

5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю:

Балансова вартість Справедлива вартість

Значення, тис.грн Значення,тис.грн.
Основні засоби 6 6
Інші фінансові інвестиції 39 834 39 834
Інша поточна дебіторська
заборгованість 114 944 114 944

Поточні фінансові інвестиції 7 000 7 000

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів
фінансової звітності.

5.4. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Розкриття інформації щодо статті звіту про фінансовий стан «Інша поточна

дебіторська заборгованість»:
Значення, тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 114 944
Всього дебіторська заборгованість 114 944

Станом на 31.12.2017р. Товариство не має простроченої дебіторської заборгованості.
Розкриття інформації щодо статті Звіту про фінансовий стан «Поточні фінансові

інвестиції» 7 000 тис.грн.:
До складу Поточних фінансових інвестицій Товариства відносяться:

 простий вексель ПрАТ «Зернопромсервіс» (серія АА №2157207) - 1 000 тис. грн.
 векселедавець – ПрАТ «Зернопромсервіс»;



 код ЄДРПОУ векселедавця – 24412434;
 код ISIN емітента – д/в;
 вид цінного паперу – простий вексель;
 кількість цінних паперів – 1 шт.;
 номінальна вартість цінного паперу – 1 000 тис. грн.;
 балансова вартість цінного паперу – 1 000 тис. грн.;
 категорія, за якою класифікуються фінансові активи - короткострокові.
 назва емітента – ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»;
 код ЄДРПОУ емітента – 01270351;
 код ISIN емітента - UA4000194617;
 вид цінних паперів – облігації підприємств, цільові;
 кількість цінних паперів – 80 000 шт.;
 номінальна вартість цінного паперу – 75,00 грн.;
 балансова вартість цінних паперів – 6 000 тис. грн.;
 категорія, за якою класифікуються фінансові активи - довгострокові.

Розкриття інформації щодо статті Звіту про фінансовий стан «Інші фінансові
інвестиції» 39 834 тис.грн.:

До складу Інших фінансових інвестицій станом на 31.12.2017 року входять інші фінансові
інвестиції, а саме:

 назва емітента – ВАТ «Машинобудівний завод»;
 код ЄДРПОУ емітента – 31951308;
 код ISIN емітента - UA0405441009;
 вид цінних паперів – акції прості іменні;
 кількість цінних паперів – 222 952 шт.;
 номінальна вартість цінних паперів – 55 738,00 грн.;
 балансова вартість цінних паперів – 58 524,90 грн.;
 категорія, за якою класифікуються фінансові активи - довгострокові.
 назва емітента – ВАТ «Нафтохімія»;
 код ЄДРПОУ емітента – 33343722;
 код ISIN емітента - UA1023081003;
 вид цінних паперів – акції прості іменні;
 кількість цінних паперів – 21 800 000 шт.;
 номінальна вартість цінних паперів – 5 450 000,00 грн.;
 балансова вартість цінних паперів – 21 676 503,00 грн.;
 категорія, за якою класифікуються фінансові активи -довгострокові.
 назва емітента – ВАТ «Рівнеенергопром»;
 код ЄДРПОУ емітента – 32922875;
 код ISIN емітента - UA4000022107;
 вид цінних паперів – акції прості іменні;
 кількість цінних паперів – 22 623 840 шт.;
 номінальна вартість цінних паперів – 5 655 960,00 грн.;
 балансова вартість цінних паперів – 18 099 072,00 грн.;
 категорія, за якою класифікуються фінансові активи - довгострокові.

Оцінка інших фінансових інвестицій здійснюється за історичною вартістю відповідно до
МСФЗ.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за
собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних
винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо
пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.



6. Власний капітал
Станом на 31.12.2017 р. Власний капітал Товариства склав 122 775 тис. грн., в тому числі:

- статутний капітал – 120 030 тис.грн.;
- внесків до незареєстрованого статутного капіталу – 110 000 тис.грн.;
- непокритого збитку – 2 745 тис.грн.
Власний капітал Товариства відповідає вимогам чинного законодавства щодо розміру

власного капіталу, встановленого для провадження компанією з управління активами діяльності з
управління активами інституційних інвесторів.

7. Управління капіталом
Управління капіталом – це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських

рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних джерел, а також
забезпеченням ефективного його використання у господарській діяльності Товариства.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
 забезпечити належний прибуток учасникам Товариства 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.
Система управління капіталом спрямована на забезпечення дотримання встановлених

Законодавством вимог щодо капіталу.
8. Поточні зобов’язання і забезпечення

Значенняя, тис.грн.
Торгівельна кредиторська
заборгованість

8
Розрахунки з бюджетом -
Розрахунки зі страхування -
Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з учасниками

27 760

Заробітна плата та соціальні внески -

Поточні забезпечення 23
Інші поточні зобов’язання 11 213
Всього 39 004

Торгівельна кредиторська заборгованість виникла з контрагентом Азово-Чорноморська
інвестиційна компанія у формі ТОВ (23915446) згідно договору № 6/08 про обслуговування
рахунку у цінних паперах від 01.09.2008 р. у сумі 8 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками в сумі 27 760 тис.грн.
виникла внаслідок виходу Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ (код за
ЄДРПОУ 23915446) з учасників Товариства (Протокол №4 Загальних зборів учасників від
22.03.2017 р.).

Станом на 31.12.2017 р. згідно МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов’язання, умовні активи» був
створений резерв на виплату відпусток персоналу у розмірі 23 тис. грн.

Розкриття інформації щодо статті Звіту про фінансовий стан «Інші поточні зобов’язання»:
(11 213 тис.грн.):

Контрагент Значення, тис.грн.
ТДВ «Житлобуд-2» (01270351) 40
Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у
формі ТОВ (23915446)

5 193

АТ «ЗНВКІФ «БУДІВЕЛЬНИК» (41061232) 5 933



ПАТ «Трест Житлобуд –1»(01270285) 45

Інші 2

Всього: 11 213

9. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у Звіті про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід):

9.1. Дохід від реалізації Значення, тис.грн.
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

55

Всього 55

9.2. Інші доходи, інші витрати Значення, тис.грн.
Інші доходи 608 853
Всього 608 853
Інші витрати 608 853
Всього 608 853

Дохід Товариства в розмірі 608 853 тис.грн. виник внаслідок продажу:
- облігацій підприємств іменних цільових, серії К (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194617);
- облігацій підприємств іменних цільових, серії N (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194641);
- облігацій підприємств іменних цільових, серії L (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194625);
- облігацій підприємств іменних цільових, серії М (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194633);
- облігацій підприємств цільових бездокументарних іменних, серії Н7 (емітент АТ «ТРЕСТ

ЖИТЛОБУД-1», код за ЄДРПОУ 01270285, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000197461).
Витрати товариства в розмірі 608 853 тис.грн. виникли внаслідок придбання:
- облігацій підприємств іменних цільових, серії К (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194617);
- облігацій підприємств іменних цільових, серії N (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194641);
- облігацій підприємств іменних цільових, серії L (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194625);
- облігацій підприємств іменних цільових, серії М (емітент ТДВ «Житлобуд-2», код за

ЄДРПОУ 01270351, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000194633);
- облігацій підприємств цільових бездокументарних іменних, серії Н7 (емітент АТ «ТРЕСТ

ЖИТЛОБУД-1», код за ЄДРПОУ 01270285, міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000197461).

9.3. Адміністративні витрати

Значення,
тис.грн.

Витрати на заробітну плату персоналу 71
Відрахування на соціальні заходи 14



Амортизація 1
Інші 26
Всього адміністративних витрат 112

10. Розкриття іншої інформації
10.1 Умовні зобов'язання.
10.1.1. Судові позови
Судові позови та поточні судові справи проти Товариства відсутні, відповідно, резерви у

фінансовій звітності не створювалися.
10.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості
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.

10.2 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 Товариства, 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.

До пов’язаних сторін Товариства відносяться: Бавикін Віктор Миколайович (2310615099),
Бавикін Микола Іванович (1394822474) та ТОВ «Міжрегіональна технічна компанія» (код за
ЄДРПОУ 41546810).

Розкриття інформації щодо операцій з пов’язаними сторонами:

1. Товариство сплатило внесок до статутного капіталу ТОВ «МрТК» (41546810) – 110 000
тис.грн.

2. Бавикін Віктор Миколайович (2310615099) надав Товариству поворотню фінансову
допомогу згідно договору б/н від 02.08.17 на суму 70 тис.грн.

Операції з іншими пов’язаними сторонами Товариство не здійснювало.
10.3. 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 та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно
передбачити неможливо. До ризиків, які виникають внаслідок фінансових інструментів, віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик,
відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками - це неперервний процес, за
допомогою якого Товариство виявляє ризики, проводить оцінку їх величини, контролює ризикові
позиції Товариства та фондів, а також здійснює моніторинг ризиків фондів та власного рівня ризику
Товариства.

11. Події після Балансу
Внаслідок збільшення статутного капіталу Товариства, сума в розмірі 110 000 тис.грн. (сто

десять мільйонів грн. 00 коп.) є внеском учасника Товариства до статутного капіталу, що



фактично була внесена Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна технічна
компанія» наприкінці грудня 2017 року.

Статут Товариства в новій редакції було подано на реєстрацію змін 28.12.2017 року, а вже
сама реєстрація змін до статуту була проведена державним реєстратором 02.01.2018 року.

Генеральний директор В.М. Бавикін

Головний бухгалтер К.Ю. Цимбаліст



Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Об'єкт нерухомостi -житловий будинок № 1 з багатоповерхових житлових будинкiв з вбудовано-
прибудованими примiщеннями культурно-побутового та торговельно-адмiнiстративного
призначення з пiдземним паркiнгом за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в
районi житлових будинкiв № 54-56) (перша черга будiвництва).
Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 100 %.
07.02.2018 р. Наглядовою радою ТДВ «Житлобуд-2» (Протокол № 17 вiд 07.02.2018 р.) було
прийнято рiшення здiйснити дострокове погашення iменних цiльових забезпечених облiгацiй ТДВ
«ЖИТЛОБУД-2» серiї «J», кошти вiд розмiщення яких були залученi для будiвництва житлового
будинку № 1 з комплексу багатоповерхових житлових будинкiв з вбудовано-прибудованими
примiщеннями культурно-побутового та торговельно-адмiнiстративного призначення з пiдземним
паркiнгом за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в районi житлових будинкiв
№ 54-56) (перша черга будiвництва), - у зв’язку iз готовнiстю об’єкту до введення в експлуатацiю
з 31.10.2017 р. та готовнiстю документiв, необхiдних для передачi у власнiсть вiдповiдної
кiлькостi квадратних метрiв загальної площi квартир вiдповiдно до серiї та кiлькостi облiгацiй,
визначених у договорах бронювання.
Погашення цiльових облiгацiй серiї J здiйснюватиметься: з 27.02.2018 р. по 26.11.2018 р.
Джерелом погашення облiгацiй серiї «J» є новозбудованi квартири в житловому будинку № 1 з
комплексу багатоповерхових житлових будинкiв з вбудовано-прибудованими примiщеннями
культурно-побутового та торговельно-адмiнiстративного призначення з пiдземним паркiнгом за
будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в районi житлових будинкiв № 54-56)
(перша черга будiвництва)
Друга черга будiвництва багатоповерхових житлових будинкiв з вбудовано-прибудованими
примiщеннями культурно-побутового та торговельно-адмiнiстративного призначення з пiдземним
паркiнгом по вул. Цiлиноградськiй (в районi житлових будинкiв № 54-56) в м. Харковi.
Погашення цiльових облiгацiй серiй «К», «L», «M», «N» здiйснюватиметься квартири з 1 червня
2020 року по 1 грудня 2020 року.
У 2-й секцiї ведеться цегляна кладка парапетiв i арок на даху. Триває кладка внутрiшнiх
перегородок на 10-му i 11-му поверхах. Проводиться засипка пiдлог на 7-му поверсi. Виконується
склiння на 2-4-му поверхах i установка дверей в квартири на 5-му поверсi. Сантехнiки виконують
горизонтальну розводку труб водопостачання на 9-му поверсi, а також горизонтальну розводку
системи опалення та монтаж колекторiв опалення на 8-му поверсi. Електрики продовжують
монтаж системи освiтлення в мiсцях загального користування.
Джерелом погашення облiгацiй серiї «К» є новозбудованi квартири в багатоповерховому
житловому будинку з об’єктами благоустрою житловому будинку (1-й пусковий комплекс) за
будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в районi житлових будинкiв № 54-56)
(друга черга будiвництва);
Джерелом погашення облiгацiй серiї «L» є вбудованi примiщення громадського призначення (2-й
пусковий комплекс) за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в районi житлових
будинкiв № 54-56) (друга черга будiвництва);
Джерелом погашення облiгацiй серiї «М» є машино-мiсця пiдземного паркiнгу (3-й пусковий
комплекс) за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в районi житлових будинкiв
№ 54-56) (друга черга будiвництва);
Джерелом погашення облiгацiй серiї «N» є примiщення в будiвлi громадського центру (4-й
пусковий комплекс) за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Цiлиноградська (в районi житлових
будинкiв № 54-56) (друга черга будiвництва)
Ступiнь будiвельної готовностi об'єкту: 54 %.
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