
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛОБУД-2»

Фінансова звітність та 
Звіт незалежного аудитора
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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Дана фінансова звітність ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» (далі -  «Товариство») за рік, що закінчився 31 грудня 
2018 року, була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Керівництво 
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» несе відповідальність за точність, достовірність та об'єктивність інформації, що 
міститься у фінансовій звітності.

Підготовка фінансової звітності обов'язково передбачає використання оцінок, заснованих на суджен
нях керівництва, особливо при операціях, що впливають на звітний період, і неможливо бути впевне
ними, що вони будуть завершені до майбутніх періодів. Дана фінансова звітність була підготовлена з 
використанням прийнятних меж суттєвості та з використанням інформації, що була у наявності до 31 
грудня 2018 року включно.

Виконуючи свої зобов’язання щодо цілісності фінансової звітності, Керівництво підтримує функціону
вання фінансових та управлінських систем контролю і практики, покликані забезпечити достатню впе
вненість у тому, що операції санкціоновані, активи зберігаються і облік ведеться належним чином.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», яка є 
незалежним аудитором, виконала аудит фінансової звітності Товариства згідно з Міжнародними стан-
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Учасникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛОБ УД-2»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2» (надалі за текстом «Товариство») за 2018 рік, 
що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018 року; Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік; Звіту про рух грошових коштів 
(за прямим методом) за 2018 рік; Звіту про власний капітал за 2018 рік, та приміток що 
включають порівняльну інформацію до поданих фінансових звітів, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик. Ця фінансова звітність є першою фінансовою 
звітністю, складеною за МСФЗ.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2» на 31 грудня 2018 р., її фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУ щодо 
складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
На звітну дату товариством не було проведено тестування активів на ймовірність наявності 
ознак знецінення згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів», що є відхиленням від прийнятої 
облікової політики.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (.Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.



Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту -  це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 
питань.

Операції з пов’язаними сторонами 
(Див. примітку 29 )

Операції з пов’язаними 
сторонами ми визначаєм 
ключовим питанням аудиту у 
зв’язку зі значним розміром 
сальдо по розрахунках з 
пов’язаними сторонами, а також 
впливом на фінансовий 
результат.

Інформація щодо операцій з пов’язаними сторонами 
Товариства наведено у примітках 29 «Операції з 
пов’язаними сторонами»
Опис аудиторських процедур, що виконувались:
♦ ідентифікація пов’язаних осіб (вивчення інформації з 
відкритих реєстрів,),
♦ були надані запити управлінському персоналу та 
отримані письмові запевнення щодо повного розкриття 
інформації
♦ надані запити щодо підтвердження заборгованостей 
перед пов’язаними особами,
♦ тести системи внутрішнього контролю операцій 3 
пов’язаними особами,
♦ вивчення та аналіз договорів з пов’язаними особами, 
аналіз договірних умов та ціноутворення.
♦ перевірка повноти розкриття інформації по операціях з 
пов’язаними особами в фінансовій звітності Товариства.

Довгострокові фінансові зобов'язання 
(Див. приміткуіб )
Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час 

аудиту
Визнання, оцінка і облік інших 
довгострокових фінансових зобов’язань. 
Інші довгострокові фінансових зобов’язання 
охоплюють:
•  довгострокові позики отримані,
•  довгострокові векселі видані,
•  довгострокові розміщені облігації власної 
емісії.
Ми визначили це питання як ключове у 
зв’язку з суттєвістю залишків за статтею 
«Інші поточні зобов’язання» та 
суб’єктивною природою суджень 
керівництва, які застосовувались при 
визначенні вартості за користування 
позиками та амортизованої вартості 
боргових цінних паперів.

Інформація щодо інших довгострокових 
фінансових зобов’язань Товариства наведено 
у примітках 16 «Інші довгострокові 
зобов’язання »

У відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» позики та боргові цінні папери 
отримуються Товариством для фінансування 
його господарської діяльності. Позики 
отримуються на платній та поворотній основі. 
Укладені договори є довгостроковими. Всі 
позики спочатку визнаються за справедливою 
вартістю отриманої суми за вирахуванням 
витрат, безпосередньо пов’язаних з її 
отриманням. Після первісного визнання 
процентні позики оцінюються за 
амортизованою вартістю по методу 
ефективної процентної ставки. Довгострокові 
векселі видані та довгострокові розміщені 
облігації власної емісії враховуються за



амортизованою вартістю по методу 
ефективної процентної ставки.

Опис аудиторських процедур, що 
виконувались:

♦ вивчення та аналіз облікових політик та 
оцінок довгострокових фінансових 
зобов’язань на їх відповідність МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти»,

♦ перевірка прийнятої класифікації інших 
довгострокових зобов’язань
♦ оцінка та аналіз основних припущень, 
використаних управлінським персоналом 
щодо вимірювання облікових оцінок 
довгострокових фінансових зобов’язань,
♦ вивчення та аналіз договорів на отримання 
позик, аналіз договірних умов по поверненню 
позик,
♦ вивчення та аналіз договорів та аналіз 
договірних умов на розміщення облігацій 
власної емісії.

Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається зі Звіту керівництва за 2018 рік, складеного у відповідності до 
вимог ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-
IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 та Звіту про управління за 2018 рік, складеного 
у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУ (зі змінами та доповненнями) та Методичних 
рекомендацій зі складання Звіту про управління, затвердженого наказом Міністерством 
Фінансів України від 07.12.2018 № 982, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 
аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
V зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які 
потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки.



При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, 
де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 
викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 
на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки



й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, 
а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40' Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-1V.
Ми перевірили п. п. 1-4 розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва 
Товариства:

• посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 
Товариство;

• пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він 
відхиляється і причини таких відхилень;

• інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис 
прийнятих на зборах рішень;

• персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 
Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис 
прийнятих на них рішень.

Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. 5-9 розділу «Звіт про корпоративне 
управління» Звіту керівництва Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку :

• опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками;

• перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента;

• інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента;

• порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
• повноваження посадових осіб Товариства.

На нашу думку інформація, що викладена в пунктах 5-9 розділу «Звіт про корпоративне 
управління» Звіту керівництва Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає 
фінансовій звітності та застосовним нормативно правовим вимогам.

В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, 
а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог до статті 14 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 № 2258.

Вибір суб 'єкта аудиторської діяльності
Ми були обрані аудитором фінансової звітності ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» за 2018 рік 
Протоколом засідання Наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» № 13/1 від 15.01.2019 року. 
Аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛОБУД-2» за 2018 рік ми здійснюємо вперше.

Аудиторські оцінки
Основна відповідальність за запобігання й виявлення ризиків викривлення фінансової 
звітності, зокрема внаслідок шахрайства покладається як на тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, так і на управлінський персонал суб'єкта господарювання.
Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків 
середовища контролю.



Ми провели аудит відповідно до МСА. які покладають на нас відповідальність за отримання 
достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує 
неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити 
навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА.
Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення 
фінансової звітності.
Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели:

- на рівні фінансової звітності; та
- на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації. 

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували 
професійний скептицизм.
На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні 
фінансових звітів, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури 
заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили 
перелічених ризиків, які привели до модифікації нашого висновку.
Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов’язаних розкриттів 
протягом періоду аудиту, можна описати як:

-  настання -  операції та події, які були зареєстровані або розкриті, дійсно мали місце і 
стосуються суб’єкта господарювання;

-  повнота -  всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі 
пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було 
включено;

-  точність -  суми та інші дані, пов’язані із зареєстрованими операціями і подіями, були 
записані правильно, а пов’язані розкриття були відповідно виміряні й викладені;

-  закриття періоду -  операції та події були зареєстровані у правильному обліковому 
періоді;

-  класифікація -  операції та події були зареєстровані на належних рахунках;
-  подання -  операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, 

а пов’язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної 
концептуальної основи фінансового звітування.

Заходи системи внутрішнього контролю Товариства є достатніми для контролю та 
запобігання ризикам суттєвого викривлення на рівні тверджень щодо класів операцій. 
Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів у фінансвовій 
звітності ми оцінювали наступним чином:

-  існування -  активи, зобов’язання та власний капітал наявні;
-  права та зобов’язання -  суб’єкт господарювання має або контролює права на активи, а 

зобов’язання є зобов’язаннями суб’єкта господарювання;
-  повнота -  всі активи, зобов’язання та власний капітал, які мають реєструватися, були 

зареєстровані, а всі пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову 
звітність, було включено;

-  точність, оцінка та розподіл -  активи, зобов’язання та власний капітал включені до 
фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов’язані з цим коригування щодо оцінки 
або розподілу належно зареєстровані, а пов’язані розкриття було відповідно виміряні та 
викладені;

-  класифікація -  активи, зобов’язання та участь у капіталі було відображено на 
відповідних рахунках;

-  подання -  активи, зобов’язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або 
деталізовані та чітко викладені, а пов’язані розкриття є релевантними і зрозумілими в 
контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.



Ми вважаємо заходи системи внутрішнього контролю Товариства достатніми для контролю 
та запобігання ризикам суттєвого викривлення на рівні залишків рахунків та відповідних 
розкриттів на кінець періоду.

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов ’язаних із 
шахрайством.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання 
розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній 
контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень 
через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури 
оцінки стану внутрішнього контролю Товариства.
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення 
суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової 
документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський 
контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 
попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами 
зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товариства. 
Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в 
тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми 
отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру 
його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 
пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє 
професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння 
системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом 
товариства для запобігання та виявлення шахрайства.
Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути 
нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався 
управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є 
відповідними та ефективними.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.



Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, 
характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого 
періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих 
внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у 
фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно 
спланований та виконується відповідно до МСА.

Інше

Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для наглядової ради.
Протягом звітного року ми не надавали послуги, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258.
Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит» є незалежними від ТДВ «Житло буд- 
2» протягом проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
У звітному році Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий 
аудит» не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування аудиторської 
фірми відповідно до установчих 
документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний фінансовий аудит»

Код за ЄДРПОУ: 37024556

Номер і дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого АПУ

Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності № 4352, виданого згідно з 
рішенням Аудиторської палати України від 25 
березня 2010 року №212/4 чинне до 26 березня 2020 
року;

Включено до розділів Реєстру 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності під реєстраційним 
номером 4352

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 
ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 
ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, що 
СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва 
про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого Комісією

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, Реєстраційний номер 
Свідоцтва: 419. Серія та номер Свідоцтва: П000419. 
Строк дії Свідоцтва: з 18.10.2017 року чинне до 
26.03.2020 року

Свідоцтво про відповідність 
системи контролю якості

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 
26.06.18, дійсне до 31.12.2023



Місцезнаходження 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення 
аудиту № 01/14 від 04.02.2019

Дата початку аудиту
Дата закінчення проведення аудиту

04.02.2019
23.04.2019

Місце проведення аудиту Вул. Космічна, буд. 12 ,м. Харків, 61145

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 
аудитора, є Іволженко Ольга

Ключовий партнер із завда: 

Директор

ярі/ Іволженко О.В. 

Арцев М.Ю.

23 квітня 2019 року



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
Територія Харківська
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою від
повідальністю
Вид економічної діяльності будівництво житлових та нежитлових будівель 
Середня кількість працівників1 808
Адреса, телефон вул.Космічна 12. м. Харків. Харківська обл.. 61145 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку V  у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2019 01 01

01270351
6310136300

250

41.20

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2018 р.

Актив
Код
ряд
ка

0 1 .0 1 .2 0 1 7 3 1 .1 2 .2 0 1 7 3 1 .1 2 .2 0 1 8

1 2 3 4 5
І. Необоротні активи
Н ем атер іал ьн і активи 1000 68 126 134

п ервісна вартість 1001 384 532 433
накоп и чен а ам ор ти зац ія 1002 316 406 299

Н езаверш ені кап італьн і ін вести ц ії 1005

О сновні засоби 1010 44781 49996 56624
п ервісна вартість 1011 72745 83194 96455
знос 1012 27964 33198 39831

Ін вести ц ій н а нерухом ість 1015

первісна вартість 1016
знос 1017

Д овгостроков і ф ін ан сов і інвестиц ії:
які обл іковую ться  за  м етодом  участі в кап італ і ін 
ш их п ідприєм ств 1030
інші ф інансові інвести ц ії 1035 9437 11775 10984

Д овгострокова деб іто р ськ а  заборгован ість 1040 1024 767 4400
В ідстрочен і податкові акти ви 1045 11 3327 7849
Інш і н еоборотн і активи 1090

Усього за розділом І 1095 55321 65991 79991
I I .  Оборотні активи
Запаси 1100 286636 308793 307732
В и робничі зап аси 1101 32773 44224 69898

Н езаверш ен е ви роб н и ц тво 1102 109120 57799 46084

Г отова продукц ія ПОЗ 144743 199839 184819
Т овари 1104 6931 6931

В ексел і одерж ан і 1120 5000 5000

Д еб іторська заборгован ість  за продукц ію , товари , ро
боти, послуги

1125
24847

26181
21068

Д еб іторська заборгован ість  за розрахункам и:

за виданим и  авансам и 1130 17654 13426 16570

з бюджетом 1 1 3 5 2 6 44 32
Інш а п оточна д еб іторськ а заборгован ість 1 155 185031 113251 69987
П оточні ф інансові інвести ц ії 1160

Грош і та  їх  еквіваленти 1165 8351 7370 4426



В итрати  м айбутн іх  період ів 1170

Інші оборотні активи 1190 55623 41039 26669
Усього за розділом II 1195 583168 515104 446484
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200

Баланс 1300 638489 581095

П асив
Код

рядка
01 .01 .2017 31.12 .2017 31.12 .2018

1 2 3 4 5

І. Власний капітал

Зареєстровани й  (п ай ови й ) кап італ 1400 2240 2039 2039
К ап італ  у дооц ін ках 1405

Д одатковий  кап італ 1410

Резервний  кап італ 1415

Н ерозп од ілен и й  п ри буток  (н еп окри ти й  збиток) 1420 122862 105241 84111
Н еоп лачен и й  кап італ 1425

В илучений  к ап італ 1430 177
Усього за розділом І 1495 124925 107280 86150
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
В ідстрочен і податкові зоб ов 'язан н я 1500
Д овгостроков і креди ти  банків 1510

Інш і довгострокові зоб ов 'язан н я 1515 188907 211659 170941
Д овгостроков і забезп ечен н я 1520 21601
Д овгостроков і забезп еч ен н я ви трат  персоналу 1521

Ц ільове ф ін ансування 1525 182575 116928 82133

Усього за розділом II 1595 371482 328587 274675
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
К ороткострокові кредити  банків 1600
В екселі видані 1605

П оточна кред и торська заб оргован ість  за:

довгострокови м и  зоб ов 'язан н ям и 1610

товари , роботи , п ослуги 1615 8762 12183 20128
розрахун кам и  з бю дж етом 1620 1818 1642 2105

у  то м у  чи сл і з п од атк у  н а  при буток 1621 600 239 507
розрахун кам и  зі страхування 1625 299 579 943
розрахун кам и  з оп лати  праці 1630 1422 2603 3428

одерж ан и м и  аван сам и 1635 62249 67351 67072

розрахун кам и  з учасн и кам и 1640 22 4193

П оточні забезп ечен н я 1660 134

Д оходи м ай б утн іх  п ер іод ів 1665

Інш і поточн і зоб ов 'язан н я 1690 67532 60848 67647

Усього за розділом III 1695 142082 145228 165650
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними акти
вами, утримуваними для продажу, та групами ви
буття

1700

Баланс .  ̂900 638489 581095 526475

К е р у ю ч и й ' І «ж Г оловний  бухгалтер  Т Д В  «Ж И Т Л О В У



Д ата  (рік, м ісяць, число)
П ідп ри єм ство  Т Д В  « Ж И Т Л О Б У Д -2»  за  Є Д РП О У

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

С таття
К од

рядка
2018 рік 2017 рік

1 2 3 4

Ч и сти й  дох ід  в ід  р еал ізац ії п родукц ії (товарів , робіт, послуг) 2000 536434 484670
С обівартість  реал ізо ван о ї п р о дук ц ії (товарів , робіт, послуг) 2050 (501848) (438005)
Валовий:

прибуток 2090 34586 46665
збиток 2095

Інш і операц ійн і доходи 2120 3416 5626
А дм ін істрати вн і ви трати 2130 (25990) (18306)
В итрати  н а  збут 2150 (3362) (2730)

Інш і оп ерац ійн і витрати 2180 (10112) (32799)

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190
збиток 2195 (1462) (1544)

Д ох ід  від  участі в кап італі 2200

Інш і ф інансові доходи 2220
Інш і доходи 2240 30975 15744

Ф інансові витрати 2250 293 2

В трати від  участі в кап італ і 2255

Інш і витрати 2270 (42819) (24070)

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290
збиток 2295 (13599) (9872)

В итрати  (дохід) з п одатк у  на п рибуток 2300 (3124) 1519

П рибуток  (збиток) в ід  п ри п и н ен о ї д іяльн ості п ісля оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350
збиток 2355 (10475) (11391)

КОДИ
19 01 01

01270351

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

С таття
Код

рядка
За звітний  

період

За
ан алогічний  

період п оп ере
дн ього  року

1 2 3 4

Д ооцінка (уц інка) н еоборотн и х  актив ів 2400

Д ооц ін ка (уц інка) ф ін ан сових  ін струм ен тів 2405

Н акопичен і курсові р ізн и ц і 2410

Ч астка інш ого сукуп н ого  д о х о д у  асоц ій ован и х  та сп ільних п ід п ри 
ємств 2415

Інш ий сукупний  дох ід 2445



Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
П одаток  на прибуток, п о в ’язан и й  з інш им  сукупним  доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (10475) (11391)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Н азва статті
К од

рядка
За звітний 

період

За
аналогічний  

період п оп ере
днього  року

1 2 3 4

М атер іальн і затрати 2500 404260 381706

В итрати  на о п л ату  прац і 2505 48836 48392

В ідрахуван н я на соц іальн і заходи 2510 7360 8728

А м ортизац ія 2515 7966 5869

Інш і операц ійн і ви трати 2520 42633 30074

Разом 2550 511055 474769

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Н азва статті
Код

рядка
За звітний  

період

За
аналогічний  

період п оп ере
днього  року

1 2 3 4

С ередн ьор ічн а к ільк ість  п ростих  акц ій 2600

С кори гован а серед н ьор ічн а к ільк ість  простих акцій 2605

Ч и сти й  при буток  (зби ток) на одн у  просту  акцію 2610

С коригований  чи сти й  п ри буток  (зби ток) на одну просту  акцію 2615

Д ивіден ди  на одн у  п росту  акцію 2650 - -

К оню *

К ерую чий Т Д В  «Ж И Т Л О Б У Д -2»
\ \  \ \  МаОА2'!'- - -./я  73

К азар ін ова Н.В.

Головний  бухгалтер  ТД В ' «Ж И Т Л О Б У Д -2»



П ідприєм ство  Т Д В  « Ж И Т Л О Б У Д -2»
Д ата  (рік, м ісяць, число) 

за  Є Д РП О У

К О Д И  
19 |01 [01 

01270351

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2018 р.

С таття Код
рядка

2018 рік 2017 рік

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Н адходж ення від:
Р еал ізац ії п родукц ії (товарів , робіт, послуг) 3000 255937 25309
П овернення п одатк ів  і збор ів 3005

у  то м у  чи сл і п одатку  н а  д о д ан у  вартість 3006

Ц ільового  ф інансування ЗОЮ 53542 114849
Н адходж ення в ід  отри м ан н я субсид ій , дотац ій зон
Н адходж ення аван сів  в ід  п окупц ів  і зам овн и к ів 3015 213541 363923
Н адходж ення від  п оверн ен н я аван с ів 3020 673 1052

Н адходж ення в ід  в ідсотків  за  зали ш к ам и  кош тів на поточних рах у н 
ках 3025

13 38

Н адходж ення від  борж н и ків  н еустой ки  (ш траф и , пені) 3035 2
Н адходж ення від  оп ерац ій н о ї оренди 3040 131 165

Інш і надходж ення 3095 19292 1015

В итрачання на оплату: 
Т овар ів  (робіт, послуг) 3100

(169046) (99080)
П раці 3105 (55863) (37671)

В ідрахувань на соц іальн і заходи 3110 (15811) (10289)

З о б о в ’язань з податк ів  і збор ів 3115 (24380) (25685)

В итрачання н а  о п л ату  зо б о в ’язан ь  з п одатку  на прибуток 3116 (1130) (5205)

В итрачання на оп л ату  зо б о в ’язан ь  з п одатку  на д од ан у  вартість 3117 (6716) (8175)

В итрачання на оп л ату  зо б о в ’язан ь  з інш их податк ів  і зборів 3118 (16533) (12305)

В итрачання н а  о п л ату  аван с ів 3135 (311071) (381429)

В итрачання н а  о п л ату  п оверн ен н я  аван с ів 3140 (772) (3604)

В итрачання на о п л ату  ц іл ьови х  внеск ів 3145 (203) (194)

В итрачання на оп л ату  зо б о в ’язан ь  за  страхови м и  контрактам и 3150

В итрачання ф ін ан сових  устан ов  на н адання позик 3155

Інш і витрачання 3190 (15510) (7593)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (49527) (59192)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Н адходж ення в ід  реал ізац ії: 
ф інансових інвестицій

3200

необоротних актив ів 3205 82

Н адходж ення від  отри м ан и х : 
відсотків 3215

дивідендів 3220

Н адходж ення в ід  дери вати в ів 3225

Н адходж ення в ід  п огаш ення позик 3230 3829 7922

Інш і надходж ення 3250

В итрачання на придбання: 
ф інансових  інвестиц ій

3255 (О (20)

необоротних актив ів 3260 (14513) (16542)

В иплати за  д ери вати вам и 3270



В итрачання на видання позик 3275 (14524) (12367)
Інш і платеж і 3290 (7090)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (32217) (21007)
I II . Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Н адходж ення від:
В ласного  кап італу

3300

О трим ання позик 3305 85421 90661

Інш і надходж ення 3340 37670

В итрачання на: 
В икуп власних акцій

3345

П огаш ення позик 3350 38207 5618
С плату  ди в іден дів 3355 (5791) (5825)

В иплати  на сп л ату  в ідсотк ів 3360 (293)

В итрачання на сп л ату  заборгован ості з ф ін ан сово ї оренди 3365

В итрачання н а  п ри дб ан н я частки  в доч ір н ьо м у  п ідп ри єм стві 3370

В итрачання на ви п л ати  н еко н тр о л ьо ван и м  часткам  у  доч ір н іх  п ід п ри 
єм ствах

3375

Інш і платеж і 3390

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 78800 79218
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (2944) (981)
Залиш ок кош тів на початок  року 3405 7370 8351

В плив зм ін и  вал ю тн и х  курсів  на зали ш ок  кош тів 3410

Залиш ок кош тів на к ін ец ь  року 3415 4426 7370



П ідп ри єм ство  Т Д В  «Ж И Т Л О Б У Д -2»
Д ата  (рік, м ісяць, число) 

за Є Д РП О У

КОДИ
19 01 01

01270351

Звіт про власний капітал 
за 2018р.

С таття
К од

ряд ка

Зар еєст
рован и й
к ап італ

К ап італ  у 
дооц інках

Д одатко
вий кап і

тал

Р езерв
ний к а

п італ

Н ерозп од і
лений  п ри бу

ток  (непо
критий  зб и 

ток)

Не-
оплаче-

ний
кап італ

Виду
че-
ний

кап і
тал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок 
на 01.01.2017р. 2240 122862 (177) 124925

Ч и сти й  при буток  (зби 
ток) за  зв ітний  п еріод

4100 (11391)

Інш ий сукупний  дохід  
за  звітний  період

4110

Д ооц ін ка (уц інка) не
оборотних активів

4111

Інш ий сукупний  дох ід 4116

Р озподіл  прибутку: 
В иплати  власн и кам  
(дивіденди)

4200 (6254)

В ідрахування д о  резер 
вного кап італу

4210

В нески  учасників: 
В нески  до кап італу

4240

Інш і зм іни  в кап італі 4290 (201) 24 177 -

Разом  зм ін  у кап італ і 4295

Залишок 
на 31.12.2017р. 4000 2039 105241 107280

К оригування:
Зм ін а обліково ї п ол іти 
ки

4005

В иправлення пом и лок 4010

Інш і зм іни 4090

Скоригований зали
шок на початок року 4095 2039 105241 107280

Ч и сти й  при буток  (зб и 
ток) за  звітн и й  п еріод

4100 (10475) (10475

Інш ий сукупний  дох ід  
за  звітний  п еріод 4110

Д ооц ін ка (уц інка) не
оборотних актив ів

4111

Інш ий сукупний  дох ід 4116

Р озподіл  прибутку: 
Виплати власникам  
(дивіденди)

4200
(10655) (10655)

В ідрахування до  р езер 
вного кап італу

4210

В нески учасників: 4240



В нески  до  кап італу

Інш і зм іни  в капіталі 4290

Разом  зм ін  у кап італі 4295

З а л и ш о к  
н а  31.12.2018р. 4300 2039 84411 86150

Л. Л І Н .

Коню: рис^ог
'

$чю * т Ж 7 < ж и т л о б у д -2»

1 Г % ^ М 27035А# іа
К ерую чий Т,

К азар ін о ва  Н.В.

Г оловн и й  бухгалтер  Т Д В  «Ж И Т Л О Б У Д -2»



ТДВ «Житлобуд-2»

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Повне найменування українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2»,
(далі - Товариство).
Скорочене найменування українською мовою:
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
Код за ЄДРПОУ: 01270351 
Місцезнаходження:
Юридична адреса Товариства: Україна, 61145, м. Харків, вул.Космічна 12.
Поштова адреса Товариства: Україна, 61145, м. Харків, вул.Космічна 12

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2» створене в результаті припи
нення шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОБУД-2» (Протокол загальних 
зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЖИТЛОБУД-2” № 16 від 21 січня 2011 року). 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТЛОБУД-2» було засноване згідно Установчого договору від 
27.10.1993р. та зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 
02.12.1993 року за № 1 480 145 0000 049251.

Дата державної реєстрації Товариства: 02.12.1993р.

Товариство є правонаступником майна, майнових прав та обов’язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЖИТЛОБУД-2».

Товариство, згідно договору купівлі-продажу державного майна №12 від 08.07.1993р. та чинного зако
нодавства, є правонаступником орендного підприємства “ЖИТЛОБУД-2” та організації орендарів оре
ндного підприємства «ЖИТЛОБУД-2».

Нова редакція Статуту Товариства затверджена Загальними зборами учасників ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» 
Протокол №1/2017 від 21.04.2017р., державна реєстрація нової редакції Статуту відбулася 21.04.2017 
Р-
Нова редакція Статуту була затверджена Протоколом загальних зборів учасників ТДВ «ЖИТЛОБУД- 

2» № 1/2018 від 25.04.2018р.

У відповідності до довідки ЄДРПОУ АА № 847511 от 30.04.2013 г. Товариство здійснює наступні види 
діяльності:
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
3.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в 
цих сферах;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Основною діяльністю ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» 
є будівництво житлових і нежитлових будівель.
Товариство отримало наступні ліцензії:

Вид діяльності Номер ліцен
зії (дозволу)

Дата ви
дачі Державний орган, що видав

Дата за
кінчення 

дії ліцензії 
(дозволу)

Будівельні та монтажні роботи
2013025707 22.03.2016р Державна архітектурно- 

будівельна інспекція
09.03.2021 р
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2. ОСНОВИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 
метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових пото
ків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ни
ми економічних рішень.
Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, підготовленою у відповідності до МСФЗ. Звіт
ним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2018 рік, тобто період з 01 січня по 
31 грудня 2018 року.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, 
є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерсь
кого обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтер
ського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 31.12.2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 
Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, 
внесених РМСБО станом на 31.12. 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інфо
рмації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законода
вчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Перше застосування МСФЗ

Датою переходу на МСФЗ Товариство прийняло 1 січня 2017 р.
Відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» фінансова 
звітність за 2018 рік є першою фінансовою звітністю, складеної за МСФЗ.
До складу фінансової звітності за 2018 рік входить:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р.; 31.12.2017р.; 01.01.2017р.;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік;
Звіт про власний капітал за 2018 рік;
Примітки до фінансової звітності з порівняльною інформацією до фінансових звітів.

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стан
дарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року. За рішенням керівництва Товари
ством МСФЗ 16 «Оренда» до дати набрання чинності не застосовується. Розрахунок проводиться. 
Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати не суттєвий вплив на фінансову звітність 
товариства.

Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гри
вня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

Принцип безперервності діяльності

Завдяки комплексному підходу до керування компанією й високому рівню якості будівництва ТДВ 
«ЖИТЛОБУД-2» впевнено увійшло до числа лідерів Харківського ринку будівництва. Підприємство 
входить до складу загальнодержавної корпорації «Укрбуд», є дійсним членом Української будівельної 
палати, одним із засновників асоціації «Регіональне будівництво», яка поєднує будівельні організації 
Харкова й Харківської області, член Конфедерації будівельників України та бере активну участь у роз
витку будівельної галузі в цілому.

Політика керівництва компанії «ЖИТЛОБУД-2» спрямована на збереження стабільності й пошук шля
хів розвитку в умовах кризи, завоювання довіри й поваги партнерів, тому будувати будинку на високо
му рівні якості для колективу підприємства є справою професійної честі.
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ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» вчасно й у повному обсязі виконує зобов'язання перед державою й інвесторами. 
Це є головними причинами залучення інвестицій на нове будівництво.

Ця фінансова звітність підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності Това
риства в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань в ході 
нормальної операційної діяльності. Відповідно, коригування балансової вартості та класифікації рядків 
активу з метою їх відображення по реально відшкодованій величині, яка була б необхідна у випадку 
неможливості продовження нормальної діяльності Товариства або реалізації Товариства своїх активів 
у порядку, який не відповідає умовам ведення нормальної господарської діяльності, в дану фінансову 
звітність не вносилося.

Звітний період фінансової звітності, форма та назви фінансових звітів:

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповід
ності з МСФЗ.
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних 
у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості ре
алізації», згідно з яким класифікують відповідно до функцій як частини собівартості чи, наприклад, ви
трат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійсню
ється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів.
Фінансова звітність Товариство за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була затверджена управлін
ським персоналом 28 лютого 2018 року .

3. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУЖДЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відобра
ження у звітності сум активів і зобов'язань та на розкриття інформації про потенційні активи та зобо
в'язання на дату складання звіту про фінансове положення. Фактичні результати можуть відрізнятися 
від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у випадку необхідності коригувань такі ко
ригування відображаються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

Найбільш важливі області, які потребують використання Керівництвом оціночних суджень та допу
щень, включають:

-  Основні засоби;
-  Р е зе р в  н а  п о к р и т т я  к р е д и т н и х  з б и т к ів ;
-  Пенсійні зобов’язання;
-  Судові позови;
-  Відстрочені податкові активи.
-  Фінансові інструменти.

Знецінення активів

Облік зменшення корисності фінансових активів, на які поширюється сфера застосування МСФЗ 9 
“Фінансові інструменти” та які оцінюються за амортизованою собівартістю, здійснюється у 
відповідності до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Облік зменшення 
корисності нефінансових активів підприємства, відмінних від запасів та інвестиційної нерухомісті, яку 
оцінюють за справедливою вартістю, здійснюється у відповідності до вимог МСБО 36 «Знецінення 
активів».

Виявлення ознак знецінення основних засобів передбачає використання оцінок, які включають, зокре
ма, причину, терміни і суму знецінення. Знецінення ґрунтується на аналізі значного числа чинників, 
таких як: зміни в поточних умовах конкуренції, очікування підйому в галузі, збільшення вартості капіта
лу, зміни в можливостях залучення фінансування в майбутньому, технологічне старіння, припинення 
обслуговування, поточна вартість заміщення й інші зміни в обставинах, вказуючи на наявність знеці
нення. Визначення суми відшкодування на рівні підрозділу, що генерує грошові потоки, вимагає вико
ристання оцінок керівництва. Визначення вартості від використання включає методи засновані на оці
нці очікуваних майбутніх дисконтованих грошових потоків і вимагає від Товариства проведення оцінки 
таких потоків на рівні підрозділу, що генерує грошові потоки, а також вибору обґрунтованої ставки ди
сконту для розрахунку приведеної вартості грошових потоків. Вказані оцінки, що включають викорис-
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тану методологію, можуть істотно вплинути на справедливу вартість і на суму знецінення основних 
засобів.

Строк корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів є предметом професійного судження 
Керівництва, заснованого на досвіді використання аналогічних активів. При визначенні строків корис
ного використання Керівництво приймає до уваги наступні фактори: характер очікуваного використан
ня, оцінку технологічного старіння, фізичний знос та середовище експлуатації активів. Зміна кожного з 
вищеназваних факторів може спричинити коригування майбутніх норм амортизації.

Судові позови

Керівництво Товариства застосовує істотні думки при оцінці і відображенні в обліку резервів і ризиків 
виникнення умовних зобов'язань, пов’язаних з існуючими судовими справами й іншими неврегульова- 
ними претензіями, які мають бути врегульовані шляхом переговорів, посередництва, арбітражного 
розгляду або державного втручання, а також інших умовних зобов'язань. Думка керівництва необхідна 
при оцінці вірогідності задоволення позову проти Товариства або виникнення матеріального зобов'я
зання і при визначенні можливої суми остаточного врегулювання. Унаслідок невизначеності, властивої 
процесу оцінки фактичні витрати можуть відрізнятися від первинної оцінки резерву. Такі попередні 
оцінки можуть змінюватися у міру надходження нової інформації переважно від власних фахівців, як
що такі є у Товариства, або від сторонніх консультантів, таких як актуарії або юристи. Перегляд таких 
оцінок може зробити істотний вплив на майбутні результати операційної діяльності.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

4.1 Зміни в обліковій політиці

Зміни в облікову політику Товариства на протязі звітного періоду не вносились 

4.2. Основні засоби

В якості доцільної собівартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ прийнята балансова 
вартість основних засобів.

Будинки та споруди відображаються за доцільною вартістю, яка є переоціненою вартістю на дату пе
реходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення.

Обладнання обліковується також за доцільною вартістю, яка є переоціненою та історичною вартістю 
на дату переходу на МСФЗ, за винятком витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопи
ченої амортизації і накопичених збитків від знецінення. Така вартість включає вартість запасних час
ток до устаткування у момент виникнення таких витрат, у випадку, якщо виконуються критерії їх капі
талізації.

Об’єкти соціальної сфери не включаються в склад основних засобів в даній фінансовій звітності, оскі
льки вони не створюють економічних вигод для Товариства. Витрати на виконання соціальних зо
бов’язань Товариства відносяться до витрат за мірою їх виникнення.

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом всього терміну корисного використання 
активу.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засо
бів, включаючи відповідний перерозподіл змінних накладних витрат, що безпосередньо відносяться 
до вартості будівництва. Амортизація даних активів, також як й інших об'єктів майна, починається з 
моменту введення в експлуатацію.

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт відносяться до витрат періоду. Суми суттє
вих модернізацій та удосконалень капіталізуються з одночасним списанням частин, що підлягають 
заміні.

Прибуток або збиток, що виник в результаті вибуття якого-небудь активу, визначається як різниця між 
виручкою від продажу і залишковою вартістю активу і відображається в звіті про сукупний прибуток.

При виконанні кожного капітального ремонту витрати на нього визнаються у складі вартості облад
нання, якщо виконуються всі необхідні критерії капіталізації витрат.
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Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не 
очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Прибуток або 
збиток, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходжен
нями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про сукупний прибуток за звітний 
рік, в якому актив був списаний.

Частина приросту вартості від переоцінки переноситься на нерозподілений прибуток протягом експлу
атації активу. Сума приросту вартості який переноситься представляє собою різницю між сумою амо
ртизації розрахованої на основі переоціненої вартості активу і суми амортизації розрахованої на осно
ві первісної вартості активу.

Залишкова вартість, термін корисного використання та методи амортизації переглядаються і при не
обхідності коригуються в кінці кожного фінансового року.

Для груп основних засобів були встановлені наступні очікувані терміни корисної експлуатації:

Грули основних засобів Термін корисної експлуатації, років_______________________________
Будівлі, споруди 20-75
Машини і устаткування 5-35
Транспортні засоби 5-10
Інші 3-12

4.3. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється по фактичній вартості, включаючи витрати з придбання, 
спорудження, а також інші пов'язані з ними витрати. Балансова вартість включає вартість заміни час
тин існуючої інвестиційної нерухомості в момент виникнення таких витрат, якщо виконуються критерії 
їх капіталізації і виключає витрати на поточне обслуговування інвестиційної нерухомості. Після первіс
ного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю.

4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи обліковуються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 
і накопичених збитків від знецінення.

Амортизація програмного забезпечення нараховується лінійним методом протягом очікуваного строку 
використання, який становить 2-10 роки.

Нематеріальні активи амортизуються протягом цього терміну і оцінюються з точки зору знецінення, 
якщо є ознаки знецінення даного нематеріального активу. Період і метод амортизації для нематеріа
льного активу переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного року. Зміна передбачуваного термі
ну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, 
включених в актив, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу амортизації, 
залежно від ситуації, і обліковується як зміна оціночних значень. Витрати на амортизацію нематеріа
льних активів визнаються в звіті про сукупний прибуток в тій категорії витрат, яка відповідає функції 
нематеріального активу.

4.5. Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, 
або ціні можливої реалізації. Для обліку запасів застосовується метод ФІФО. Собівартість включає 
витрати на придбання запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповід
ний стан. Вартість вироблених запасів і незавершеного виробництва та готової продукції включає вар
тість сировини і матеріалів, прямі витрати праці та інші прямі витрати, а також відповідну частку виро
бничих накладних витрат (розраховану в умовах звичайного використання виробничих потужностей). 
Чиста ціна можливої реалізації є розрахунковою продажною ціною за вирахуванням всіх передбачу
ваних виробничих витрат, а також очікуваних комерційних витрат і витрат обороту.

4.6. Фінансові інструменти

Фінансові інструменти, відображені в звіті про фінансове положення Товариства, включають фінансові 
вкладення, позики видані, торгівельну та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіва
ленти, позики отримані, торгівельну та іншу кредиторську заборгованість, векселі отримані та векселі 
видані. Фінансові інструменти спочатку відображаються за справедливою вартістю, плюс, за винятком 
фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки, витрати
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по здійсненню операції. Фінансові інструменти відображаються в звіті про фінансове положення на 
момент здійснення операції відносно відповідного фінансового інструменту.

Фінансовий інструмент або частка фінансового інструменту списується у фінансовій звітності в мо
мент, коли Товариство втрачає права або погашає зобов'язання, пов'язані з даним фінансовим ін
струментом. При списанні фінансового активу, різниця між отриманим або нарахованим відшкодуван
ням і поточною балансовою вартістю активу визнається в звіті про сукупний прибуток. При списанні 
фінансового зобов'язання, різниця між сплаченим або нарахованим відшкодуванням і поточною бала
нсовою вартістю зобов'язання визнається в звіті про сукупний прибуток.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцін
ки 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, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату пе
реоцінки у прибутку або збитку.

Боргові цінні папери

Фінансові активи в боргові цінні папери з фіксованим доходом і терміном погашення, які Товариство 
має намір і має можливість утримувати до терміну погашення, класифікуються як «фінансові активи, 
що оцінюються за амортизованою собівартістю». Фінансові активи, що, обліковуються за амортизова
ною собівартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під 
знецінення. Амортизація дисконту або премії при придбанні цінних паперів, що утримуються до пога
шення, визнається у складі процентних доходів або витрат протягом терміну їх погашення. Цінні папе
ри, що утримуються до погашення, відображаються у складі довгострокових активів, за винятком ви
падків, коли погашення очікується протягом 12 місяців після звітної дати.

До складу фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням її зміни через 
прибутки і збитки, входять інвестиції, призначені для продажу, та інвестиції, класифіковані при пер
винному визнанні як інструменти, які відображаються в обліку за справедливою вартістю з визнанням 
її зміни через прибутки і збитки.

Позики видані

Видані позики враховуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процен
тної ставки.

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

Торгівельна і інша дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю з використан
ням методу ефективної процентної ставки із урахуванням вимог до зменшення корисності. Коротко
строкова дебіторська заборгованість без встановленої ставки відсотка оцінюється за сумою первісно
го рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим активом у розмірі, що 
дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав 
значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик за таким 
фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошо
вими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які 
Товариство очікує одержати на свою користь.

Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та 
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефектив
ною ставкою відсотка за фінансовим активом. Для розрахунку та аналізу резерву очікуваних кредит
них збитків Товариство застосовує метод індивідуального підходу. Будь-яке коригування визнається в 
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
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Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в банках і касі, банківські депозити та висо- 
коліквідні фінансові вкладення з терміном погашення до трьох місяців, які вільно конвертуються у від
повідні суми грошових коштів, і ризик зміни вартості яких є незначним.

Кредити і позики отримані

Всі кредити і позики спочатку визнаються за справедливою вартістю отриманої суми за вирахуванням 
витрат, безпосередньо пов’язаних з її отриманням. Після первісного визнання процентні кредити і по
зики оцінюються за амортизованою вартістю по методу ефективної процентної ставки. Витрати по фі
нансуванню, включаючи премії, що виплачуються при проведенні розрахунків або погашенні, врахо
вуються по методу нарахування і додаються до поточної балансової вартості інструменту, якщо вони 
не були сплачені в тому періоді, в якому вони виникли. Доходи і витрати визнаються в звіті про сукуп
ний прибуток, коли зобов'язання припиняють визнаватися в звіті про фінансовий стан, а також в про
цесі амортизації.

Фінансові зобов’язання за борговими цінними паперами оцінюються за амортизованою вартістю по 
методу ефективної процентної ставки

Поворотна фінансова допомога оцінюється за за амортизованою вартістю по методу ефективної про
центної ставки

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість первісно відображається за справедливою вартістю 
і в подальшому обліковується по амортизованій вартості, яка розраховується по методу ефективної 
процентної ставки. Короткострокова кредиторська заборгованість оцінюється за сумою первісного ра
хунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим

4.7. Оренда

Оренда основних засобів, за умовами якої до Товариства переходять всі істотні ризики і вигоди, вихо
дячи з права власності, класифікується як фінансова оренда. Всі інші види оренди класифікуються як 
операційна оренда.

Активи, отримані на умовах лізингу, відображаються у складі основних засобів по найменшій з двох 
величин: справедливій вартості на дату придбання і поточної дисконтованої вартості майбутніх міні
мальних орендних платежів. Одночасно визнається відповідна заборгованість по лізингу.

Платежі по лізингу розподіляються між фінансовими витратами і погашенням суми основного боргу 
так, щоб досягти постійної процентної ставки на залишок суми основного боргу. Витрати по лізингу 
включаються до складу процентних витрат в звіті про сукупний прибуток.

Політика відносно амортизації об'єктів основних засобів, отриманих по лізингу, відповідає аналогічним 
об'єктам, що знаходяться у власності. Якщо немає достатньої впевненості в тому, що після закінчення 
терміну лізингу до Товариства перейде право власності на актив, такий актив амортизується протягом 
найменшого з термінів дії договору лізингу або терміну корисного використання.

Орендні платежі по договорах операційної оренди відносяться на фінансові результати в тому періоді, 
до якого вони відносяться.

4.8. Визнання доходів

Визнання доходів, встановлення принципів, які підприємство повинно застосовувати, щоб 
повідомляти користувачам фінансової звітності корисну інформацію про природу, величину, час та 
невизначеність доходів і грошових потоків, що виникають внаслідок договору з клієнтом здійснюється 
відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
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.
Визнання доходів реалізується через п’ятиступінчасту модель:

2. Ідентифікація контрактів.
3. Визначення зобов’язань за контрактом.
4. Визначення ціни операції.
5. Ідентифікація ціни операції для виконання зобов'язань за контрактом.
6. Визнання доходу після виконання зобов’язань.
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Договір (контракт) - угода між двома або більше сторонами, яка породжує юридично обов’язкові 
права та обов’язки.
Підприємство обліковує договір з клієнтом, який належить до сфери застосування цього стандарту, 
тільки тоді, коли виконуються всі перелічені далі критерії:

• Договір схвалено (підписано).
• Права обох сторін ідентифіковані.
• Визначені умови оплати (строки, засіб, схема, сума).
• Договір має комерційну сутність.
• Винагорода за товари або послуги буде отримана.

Якщо Договір не відповідає всім критеріям, МСФЗ 15 не застосовується до перегляду умов.
На момент укладення договору підприємство оцінює товари або послуги та визначає зобов’язання, 

обіцяні в договорі з клієнтом, щодо передачі клієнтові: або товар чи послугу (або сукупність товарів чи 
послуг), які є відокремленими; або серію в ідокрем лених  товарів або послуг, я к і по  сут і є однаковим и  
та передаються клієнтові за одн ією  і т ією  самою  схемою .
Ціна операції -  це величина компенсації, яку підприємство очікує отримати в результаті угоди в обмін 

на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг за винятком сум, зібраних від імені третіх осіб 
(наприклад, деяких податків на продаж). Компенсація, обіцяна в договорі з клієнтом, може включати 
фіксовані суми, змінні суми(знижка, повернення грошових коштів, відстрочка платежу,відсотки, бонуси, 
штрафи) або і ті й ті суми.
Визнання доходу після використання зобов’язання здійснюється по мірі переходу контролю:

• протягом певного часу (через певний проміжок часу);
• в конкретний момент часу.

Контрактний актив - право продавця на компенсацію в обмін на товари або послуги, які передані 
покупцю, якщо таке право залежить від виконання продавцем певних зобов’язань у майбутньому 
(наприклад, якщо поставка одного товару у відповідності до договору оплачується тільки після 
надання додаткової послуги або тільки після доставки якого-небудь іншого товару).
Контрактне зобов’язання - зобов’язання компанії-продавця передати товари або послуги покупцеві, за 
які вона вже отримала компенсацію (або настав строк сплати такої суми) від покупця.

4.9. Операції в іноземній валюті

Операції в іноземній валюті спочатку відображаються по курсу на дату операції. Монетарні активи і 
зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по валютному курсу, що діє на звітну да
ту. Всі курсові різниці, що виникають відображаються в звіті про фінансові результати.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті, перераховуються 
по курсах, що діють на первісну дату їх виникнення.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі справедливої вартості в іноземній валюті, перерахову
ються по курсах, що діють на дату визначення справедливої вартості.

__________________________________ Курс НБУ
_____________  __________  USD EUR RUR
Курс на 31 грудня 2017 року 
Курс на 31 грудня 2018 року

4.10. Зниження вартості активів

На кожну звітну дату Товариство здійснює перевірку балансової вартості своїх основних засобів і не
матеріальних активів, з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про знецінення цих активів. В 
разі виявлення таких ознак розраховується вартість відшкодування відповідного активу з метою ви
значення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцінити вар
тість відшкодування окремого активу, Товариство оцінює вартість відшкодування одиниці, що генерує 
грошові потоки, до якої відноситься такий актив.

Вартість відшкодування визначається як найбільше значення із справедливої вартості активу за вира
хуванням витрат на продаж і вартості, що генерується від його використання в господарській діяльно
сті підприємства. При оцінці вартості від використання, передбачуваний грошовий потік дисконтується 
до поточної вартості, використовуючи ставки до оподаткування, які відображають поточну ринкову ва
ртість грошей і властиві даному активу специфічні ризики.

Якщо вартість відшкодування активу (або одиниці, що генерує грошовий потік) по оціночних значеннях 
менша, ніж його поточна вартість, то поточна вартість активу (одиниці, що генерує грошовий потік)

28,07 33,50 0,49
27,69 31,71 0,40
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має бути зменшена до даного значення. Втрати від знецінення признаються в звіті про сукупний при
буток, за винятком випадків, коли знецінення відноситься до активів, відображених по сумі переоцінки, 
при яких сума знецінення відноситься на резерв по переоцінці.

Якщо втрати від знецінення відновлюються в наступному періоді, поточна вартість активу (одиниці, що 
генерує грошовий потік) має бути збільшена до нової вартості відшкодування, але так, щоб відновлена 
вартість даного активу не перевищила його вартість до зниження ціни попередніх періодів. Відновлен
ня суми знецінення визнається в Звіті про сукупний прибуток, за винятком випадків, коли знецінення 
відноситься до активів, відображених по сумі переоцінки, при яких відновлення суми знецінення відно
ситься на резерв по переоцінці.

4.11. Податок на прибуток

Податок на прибуток за рік включає поточні податкові витрати і відстрочений податок. Податок на 
прибуток визнається у звіті про прибутки та збитки за виключенням випадків, коли він стосується сум, 
прямо віднесених на капітал. У цьому разі він визнається в складі капіталу.

Поточні податкові витрати являють собою очікувану суму податку на оподатковуваний прибуток за рік, 
що визначається згідно з вимогами податкового законодавства України, із застосуванням податкових 
ставок, прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату балансу, та будь-якого кори
гування податку, пов’язаного з минулими роками.

Відстрочені податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всі тимчасові різниці 
між балансовою вартістю активів та зобов’язань за фінансовим обліком та вартістю згідно з податко
вим обліком.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподат
куванню:

-за  винятком ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає через амортизацію гудвілу 
або первісне визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням бізнесу, 
та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; 
-щодо оподатковуваних різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії, за винят
ком тих ситуацій, коли можливо контролювати час сторнування тимчасової різниці та існує ймовір
ність, що тимчасова різниця не стернуватиметься в найближчому майбутньому.

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, 
та перенесення на подальші періоди невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання 
майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати тимчасові різниці, що підля
гають вирахуванню, та невикористані податкові збитки:

-за  винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з тимчасовими різницями, що 
підлягають вирахуванню, від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, яка 
не є об’єднанням бізнесу, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподаткову
ваний прибуток або збиток;
-щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та 
асоційовані компанії, за винятком тих ситуацій, коли існує ймовірність що тимчасова різниця стернува
тиметься в найближчому майбутньому та буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна викори
стати тимчасову різницю.

Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну дату балансу і змен
шується, якщо більше не буде ймовірною наявність оподатковуваного прибутку, достатнього, для ви
користання вигоди від цього відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які очікуються у 
період реалізації активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основі ставок оподаткування (та податко
вого законодавства), прямо чи опосередковано встановлених законодавством на дату звіту про фі
нансове положення.

4.12. Винагороди працівникам

Витрати по заробітній платі, виплати по соціальному забезпеченню, сплачені відпуски і лікарняні, пре
мії і не грошові виплати нараховуються в тому періоді в якому відповідні винагороди надавалися пер
соналу Товариства.
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4.14. Резерви

Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що 
виникло в результаті минулої події, і є значна вірогідність того, що для погашення зобов'язання буде 
потрібен відтік економічних вигод, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Як
що Товариство передбачає отримати відшкодування деякої частки або всіх резервів, то відшкодуван
ня визнається як окремий актив, але тільки у тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає 
сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається в звіті про фінансові результати за ви
рахуванням відшкодування

Товариство створює резерв на виплату відпусток робітникам підприємства. Резерв переглядається 
(інвентаризується) на кінець кожного місяця. Залишок резерва на кінець місяця розраховується на базі 
кількості невикористаних днів відпусток та середньоденної зарплатні працівників з урахуванням єди
ного соціального внеску.

Резерв покриття кредитного ризику нараховується щоквартально. Нарахування резерву проводиться 
на дебіторську заборгованість в розрізі контрагентів та договорів, залежить від виконання дебітором 
своїх зобов’язань. В випадку непростроченої дебіторської заборгованості резерв нараховується у 
розмірі 1% від величини заборгованості. Списання резерву кредитного ризику проводиться в момент 
погашення заборгованості шляхом відображення його величини у прибутку або збитку.

Товариство створює резерв на забезпечення інших витрат та виплат по завершенню будівництва

4.15. Взаємозаліки

Між фінансовими активами і зобов'язаннями можуть проводитися взаємозаліки, і в бухгалтерському 
балансі відображається чиста величина тільки за наявності юридично закріпленого права на залік ві
дображених сум і існуючого наміру або провести розрахунок шляхом взаємозаліку, або реалізувати 
актив і погасити зобов'язання одночасно.

4.16. Принципи оцінки за справедливою вартістю

Справедлива вартість -  це ціна, яка буде отримана при продажі активу чи сплачена при передачі зо
бов’язання при здійсненні звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки в принципі, або за 
його відсутності, на найбільш вигідному ринку, на який у Товариства є доступ на цю дату. Справедли
ва вартість зобов’язання відображає ризик неплатоспроможності.

Якщо можливо, Товариство оцінює справедливу вартість інструменту використовуючи котирування 
для такого інструменту на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операції для активів та 
зобов’язань здійснюються з належною частотою та об’єм забезпечує інформацію щодо цін на безпе
рервній основі.

Якщо немає котирувань на активному ринку, Товариство застосовує методи оцінки, які максимально 
використовують релевантні доступні вхідні дані та мінімізує використання недоступних даних. Вибра
ний метод оцінки включає всі фактори, які б учасники ринку взяли до уваги при здійсненні оцінки тран- 
закції.

Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструменту на дату початкового визнання є, 
за нормальних умов, ціна транзакції, тобто справедлива вартість винагороди наданої або отриманої. 
Якщо Товариство встановлює, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від 
ціни транзакції та справедлива вартість не підтверджується ані котируванням на активному ринку для 
подібних активів чи зобов’язань, ані базується на методі оцінки, що використовує лише дані з доступ
них ринків, фінансовий інструмент при первісному визнанні оцінюється по справедливій вартості, та 
коригується для відстрочення різниці між справедливою вартістю та ціною транзакції. Надалі, така різ
ниця визнається у прибутках або збитках на відповідній основі протягом життя інструменту, але не 
пізніше, ніж коли оцінка повністю підтверджена доступними ринковими даними або закриттям операції.

Якщо для активу або зобов’язання, оцінених за справедливою вартістю, є ціна покупки (котирування 
на покупку) та ціна продажу (котирування на продаж), Товариство оцінює активи та довгу позицію по 
ціні покупки, а зобов’язання та коротку позицію по ціні продажу.

Товариство визнає перенесення між рівнями ієрархії справедливої вартості на кінець звітного періоду, 
протягом якого зміна мала місце.

Товариство використовує наступну ієрархічну структуру методів оцінки для визначення справедливої 
вартості, що відображає суттєвість вхідних даних використаних для оцінки:

-  Рівень 1: вхідні дані, а саме котирування на активному ринку (не скориговані);
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-  Рівень 2: вхідні дані інші, ніж котирування, включені в Рівень 1, які доступні прямо (як ціна) або опо
середковано (похідні від цін). Дана категорія включає інструменти, які оцінюються використовуючи: 
котирування на активному ринку для подібних інструментів; котирування для ідентичних та подібних 
інструментів на ринках, які вважаються менш активними; або інші методи оцінки, коли всі суттєві вхідні 
дані прямо чи опосередковано доступні на ринку;
-  Рівень 3: вхідні дані недоступні на ринку. До даної категорії відносяться всі інструменти, для яких 
метод оцінки включає вхідні дані, які не базуються на доступних даних та недоступні вхідні дані мають 
суттєвий вплив на оцінку інструменту. Дана категорія включає інструменти, що оцінюються на основі 
котирувань для подібних інструментів, коли вимагається використання суттєвих недоступних коригу
вань або припущень, щоб відобразити різницю між інструментами.

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
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Залишок на 01.01.2017 року 24282 19959 18177 1751 8576 72745
Поступило
Перекласифікація

1781 6934 8527 312

Вибуло 117 275 464
Залишок на 31.12. 2017 року 25946 26893 26429 1599 2327 83194
Поступило 505 2945 10014 615 14079
Перекласифікація

Вибуло 897 152 286
Залишок на 31.12. 2018 року 26451 28941 36291 1928 2844 96455

Накопичений знос та збитки від знецінення
Залишок на 01.01.2017 року 6383 11426 9226 929 27964
Амортизація за рік 
Перекласифікація

1122 2491 1940 225 5778

Вибуло 42 270 232 544
Залишок на 31.12. 2017 року 7463 13917 10896 922 33198
Амортизація за рік 
Перекласифікація

1042 3082 3570 211 7905

Вибуло 879 152 241 1272
Залишок на 31.12. 2018 року 8505 16120 14314 892 39831

Чиста вартість
Залишок на 01.01 2017 року 17899 8533 8951 822 8576 44781
Залишок на 31.12. 2017 року 18483 12976 15533 677 2327 49996
Залишок на 31.12. 2018 року 17946 12821 21977 1036 2844 56624

Первісна вартість основних засобів повністю зношених 9317 тис.грн.
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6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи за звітний період представлені таким чином:

Програмне за
безпечення

Інше Усього

Первісна вартість
Залишок на 01.01. 2017 року 379 5 384
Поступило 148
Перекласифікація
Вибуло
Залишок на 31.12. 2017 року 527 5 532
Поступило 76 76
Вибуло 175 175
Залишок на 31.12.2018 року 428 5 433

Накопичений знос/ Збиток від знецінення
Залишок на 01.01.2017 року 311 5 316
Амортизація за рік ~9(Г 90
Вибуло
Залишок на 31.12.2017 року 401 5 406
Амортизація за рік 61 61
Вибуло 168 168
Залишок на 31.12. 2018 року 294 5 299

Чиста балансова вартість
Залишок на 01.01.2017 року 68 68
Залишок на 31.12. 2017 року 126 126
Залишок на 31.12.2018 року 134 134

7. ІНВЕСТИЦІЇ

В фінансовій звітності відображені наступні довгострокові фінансові інвестиції у вигляді корпоратив
них прав інших підприємств:

Назва підприємства 01.01.2017р. 31.12.2017р. 31.12.2018р.

ДП «Євроремопт»
1

1

ОК «ЖБК «ЖИТЛОБУД-2»
1250

1250 1250

ПФ «Інформ-сервіс»
70

70 70

ТОВ «Євалінія 2000»
29

29 29

ТОВ «БМУ «ЖИТЛОБУД-2»
1

1 1
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ТОВ «Лантан-А»
70

70 70

ТОВ «Олд Сіті»
990

990 990

ТОВ «Плейтнер»
1241

1241

ТОВ «Старж»
42

42 42

ТОВ «ТРЕСТ «ЖИТЛОБУД-2»
1

1 1

ТОВ «Футбольний клуб «Житлобуд»
1

1 1

ТОВ «Шатилівське»
5

5 5

ТОВ «Орбіс Трейд» 10 10

ТОВ «ПРАМ»
5544

5544 5544

ТОВ «Флореаль 2005» 2500 2500

ТОВ «СХИД» 20 20

ТОВ «Сити центр» 450

АКБ «БАЗИС»
192

Разом
9437

11775
10984

Довгострокові фінансові інвестиції у вигляді корпоративних прав інші підприємства відображаються в 
фінансовій звітності за справедливою вартістю.

8. ІНША ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2018 року інша довгострокова дебіторська заборгованість враховує довгострокові 
безвідсоткові позики видані, які відображаються в фінансовій звітності за амортизованою собівартістю 
з використанням методу ефективної процентної ставки. Для розрахунку ефективної процентної ставки 
Товариство застосовує облікову ставку НБУ станом на 31.12.2018р. :

01.01 .2017р . 31.12 .2017р . 31.12.2018р .
Довгострокова безвідсоткові позики видані 1024 767 5328
Сума дисконту - - 928
Амортизована вартість - - 4400
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9. ЗАПАСИ

Запаси складаються з:

01.01.2017р. 31.12.2017р. 31.12.2018р.
Готова продукція 144743 199839 184819
Незавершене виробництво 109120 57799 46084
Сировина та матеріали
Напівфабрикати та комплектуючі
Малоцінні швидкозношувані предмети 132 372 2530
Запасні частини 448 864 916
Товари для перепродажу 6931 6931
Тара 86 232 481
Паливо 189 379 490
Будівельні матеріали 31918 42377 65481
Інші матеріали
Разом 286636 308793 307732

Знецінення запасів на протязі звітного періоду не відбувалось 

10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена наступним чином:

01.01.2017р. 31.12. 2017р. 31.12.2018р.
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 24847 42085

39204

Резерв очікуваних кредитних збитків - 15904 18136
Разом: 24847 26181 21068

11. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 3 БЮДЖЕТОМ

01.01.2017р. 31.12.2017р. 31.12.2018р.
Інші податки і збори 26 44 32

12. АВАНСИ ВИДАНІ

01.01. 2017р. 31.12.2018р. 31.12.2018р.

Аванси видані 17654 13426 16570

13. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

01.01.2017р. 31.12. 2017р. 31.12. 2018р.
Інша поточна дебіторська заборгова
ність 185031 115832 77151

2581 7164Резерв очікуваних кредитних збитків 
Разом 185031 113251 69987
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14. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

_____________________________________________ 01.01.2017р. 31.12.2017р. 31.12.2018р.
Грошові кошти на рахунках в банках 8 351 7 370 4 426

Чистий рух коштів (видаток) від операційної діяльності за 2017 р. складає -59192 тис.грн. за рахунок 
понесених витрат на оплату отриманих послуг, виплату заробітної плати, податку на землю. Чистий рух 
коштів від фінансової діяльності за 2017 р. складає 79218 тис. грн. за рахунок отриманої поворотної 
позики. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності за 2017 р. складає -21007 тис Чистий рух коштів 
за 2017р. період складає 7370 тис.грн.
Чистий рух коштів (видаток) від операційної діяльності за 2018 р. складає -49527 тис.грн. Чистий рух 
коштів (видаток) від інвестиційної діяльності за 2018 р. складає -32217 тис.грн. Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності за 2018 р. складає 78800 тис. грн. Чистий рух коштів за 2018р. період складає 
4426 тис.грн.

15. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Примітка 5. Власний капітал
01.01.2017р. 31.12.2017р. 31.12.2018р.

Зареєстрований капітал 2240 2039 2039

Вилучений капітал 177 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 122862 105241 84111

Разом 124925 107280 86150

Статутний капітал Товариства станом на 01.01.2017р. складав 2 240 000,00 грн. та був сформований 
шляхом обміну акцій статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОБУД-2» на частки в 
статутному капіталі ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» на підставі передавального акту від 21.01.2011р., затвер
дженого Протоколом №16 від 21.01.2011р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТЛОБУД- 
2».

Протоколом загальних зборів учасників Товариства №1/2017 від 21.04.2017р. було прийнято рішення 
про зменшення розміру статутного капіталу Товариства до 2 038 872,22 грн. Зменшення розміру 
статутного капіталу Товариства здійснилося на суму 201127,78 грн., що відповідає розміру частки, 
яка належала ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» в статутному капіталі Товариства та становила 8,97874% статут
ного капіталу Товариства.

Згідно з новою редакцією Статуту Товариства, затвердженою Протоколом загальних зборів учасників 
Товариства №1/2017 від 21.04.2017р., статутний капітал складається з вартості вкладів його Учасників 
та становить 2 038 872,22 грн. (два мільйони тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 22 коп.). 
Учасниками Товариства являються фізичні особи у кількості 187 осіб, яким належить 100% статутного 
капіталу.

Станом на 31.12.2018р. неоплачений та вилучений капітали відсутні.

Згідно МСФЗ станом на 01.01.2017р. власний капітал складає 124925 тис. грн. В результаті транс
формації фінансової звітності згідно з МСФО станом на 01.01.2017р. нерозподілений прибуток збі
льшився за рахунок дисконтування вартості довгострокових векселів виданих ( сума дисконту 
9564) та довгострокових випущених облігацій (сума дисконту 92450).
Згідно МСФЗ станом на 31.12.2017. власний капітал складає 107280 тис. грн. В результаті транс
формації фінансової звітності згідно з МСФО станом на 31.12.2017р. нерозподілений прибуток збі
льшився за рахунок дисконтування вартості довгострокових позик отриманих(978), дисконтування 
вартості довгострокових векселів виданих (9486), дисконтування вартості довгострокових випущених 
облігацій (74723), нарахування відстрочених податкових активів (3327), зменшився за рахунок нара
хування резерву очікуваних кредитних збитків (18485)
Згідно МСФЗ в балансі станом на 31.12.2018р. власний капітал складає 86150 тис. грн. В результаті 
трансформації фінансової звітності станом на 31.12.2018р. згідно з МСФЗ нерозподілений прибуток 
збільшився дисконтування вартості довгострокових позик отриманих(3912), дисконтування вартості 
довгострокових векселів виданих (9395), дисконтування вартості довгострокових випущених облігацій 
(57649), нарахування відстрочених податкових активів (7849), зменшився за рахунок нарахування ре-
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зерву очікуваних кредитних збитків (22007), за рахунок резерву на виплату відпусток (134), за рахунок 
дисконтування вартості наданої довгострокової допомоги (928).

Р озпод іл  прибут ку. У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у 
якості дивідендів на основі фінансової звітності. У відповідності до українського законодавства розпо
ділу підлягає чистий прибуток. Товариство нарахувало дивіденді за 2017 рік -  6254 тис.грн., за 2018 
рік -  10655 тис.грн..

16. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

01.01.2017р. 31.12.2017р. 31.12.2018р.
Довгострокова позика видана 3000 12835

Сума дисконту 978 3912
А м о р т и зо ва н а  варт іст ь 2021 8923

Довгострокові векселі видані 9995 9995 9995
Сума дисконту 9564 9486 9395

А м ор т изо ва н а  варт іст ь 431 508 600
Довгострокові облігації власної емісії 269162 275088 207031

Сума дисконту 92450 74723 57649
А м ор т изо ва н а  варт іст ь 176712 200365 149382

Інші довгострокові зобов'язання 11764 8765 12036

Разом балансова вартість 188907 211659 170941

Товариство являється емітентом іменних цільових забезпечених облігацій:

- серії 0 у кількості 2 037 600 шт. номінальною вартістю 45,00 грн. на суму 91 692 000,00 грн., за
реєстрованих НКЦПФР 06.10.2014р., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №132/2/2014р. 
Іменні цільові облігацій серії 0 у кількості 2 037 600 шт. були розміщені. Наглядовою радою Това
риства (Протокол №17 від 07.02.2018р.) було прийнято рішення про дострокове погашення імен
них цільових забезпечених облігацій серії З з 27.02.2018р. по 26.10.2018р. Станом на 31.03.2018р. 
сума зобов’язань за непогашеними іменними цільовими облігаціями серії 0 складає 35 062 830,00 
грн.;

- серії К у кількості 1 952 860 шт. номінальною вартістю 75,00 грн. на суму 146 464 500,00 грн., за
реєстрованих НКЦПФР 06.07.2016р., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №70/2/2016р. 
Іменні цільові облігацій серії К у кількості 1 952 860 шт. були розміщені. Станом на 31.03.2018р. 
сума зобов'язань за непогашеними іменними цільовими облігаціями серії К складає 
146 464 500,00 грн.;

- серії І  у кількості 105 324 шт. номінальною вартістю 75,00 грн. на суму 7 889 300,00 грн., зареєс
трованих НКЦПФР 06.07.2016р., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №71/2/2016р. Іменні 
цільові облігацій серії І_ у кількості 105 324 шт. були розміщені. Станом на 31.03.2018р. сума зо
бов’язань за непогашеними іменними цільовими облігаціями серії І  складає 7 899 300,00 грн.;

- серії М у кількості 374 000 шт. номінальною вартістю 75,00 грн. на суму 28 050 000,00 грн., заре
єстрованих НКЦПФР 06.07.2016р., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №72/2/2016р. 
Іменні цільові облігацій серії М у кількості 374 000 шт. були розміщені. Станом на 31.03.2018р. су
ма зобов’язань за непогашеними іменними цільовими облігаціями серії М складає 28 050 000,00 
грн.;

- серії N у кількості 113 600 шт. номінальною вартістю 75,00 грн. на суму 8 520 000,00 грн., зареєс
трованих НКЦПФР 06.07.2016р., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №73/2/2016р. Іменні 
цільові облігацій серії N у кількості 113 600 шт. були розміщені. Станом на 31.03.2018р. сума зо
бов’язань за непогашеними іменними цільовими облігаціями серії N складає 8 520 000,00 грн.

17. РОЗКРИТТЯ, ЩО ВИМАГАЮТЬ МСФЗ 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зо
бов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ ІЗ у звіті про фінансовий 
стан на кінець кожного звітного періоду.
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Класи активів та 
зобов’язань, оці
нених за справед
ливою вартістю

Методики оцінювання
Метод оці
нки (ринко
вий, дохід
ний, витра
тний)

Вихідні дані

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів здійснюється 
за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній варто
сті

Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти капі
талу

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка за
звичай дорівнює ціні операції, в 
ході якої був отриманий актив. 
Подальша оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за спра
ведливою вартістю на дату оці
нки.

Дохідний Фінансова та інша зві
тність компаній.

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Т ис грн 1 р ів е н ь
(ті, щ о м аю ть 
коти руван н я, та  
сп остер еж ува-
ні)

2 р ів е н ь
(ті, щ о не 
м аю ть  ко
ти руван ь, 
ал е  сп осте
реж уван і)

3 р ів е н ь
(ті, щ о не м аю ть 
котирувань і не є 
сп остереж уван и м и )

У сьо го

Д ата  оцінки 31.12..20 
17

31.12.
2018

31.12.
2017

31.1 
2..20 
18

31.12.201
7

31.12..201 
8

31.12.201
7

31.12.20
18

Інструменти капі
талу (акції)

0 0 0 0

11775 10984 11775 10984
Г рош ові кош ти  та  їх  
еквіваленти

0 0 0 0
7370 4426 7370 4426

П ерем іщ ення м іж  р івн ям и  ієрарх ії сп раведл и во ї вартості в 2018 році не в ідбувалося .

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Балансова вартість Справедлива вартість
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

Інструменти капіталу (акції) 11775 10984 11775 10984
Гротові кошти та їх еквіваленти

7370 4426 7370 4426
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18. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

01.01.2017р. 31.12. 2017 31.12.2018р.

Товари,роботи, послуги 8762 12182 20128

Разом: 8762 12182 20128

19. ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

01.01. 2017р. 31.12. 2018р. 31.12.2018р.
Заборгованість по заробітній платі 1422 2603 3215
Розрахунки з бюджетом 1818 1642 2105
Розрахунки зі страхування 299 579 943
Інші поточні зобов'язання 67532 60848 67647

Разом

20. АВАНСИ ОТРИМАНІ

_________________________________________ 01.01.2017р. 31.12.2017р.______ 31.12.2018р.

Товари,роботи,послуги____________________________62249_________ 67351____________ 67072
Разом

21. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Відмінності між МСФЗ та податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань з метою складання фінансової звітності та 
базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче подано податковий ефект зміни тимчасових різ
ниць.

31 грудня 2017

Різниці визнані в 
звіті про прибут

ки та збитки 31 грудня 2018
Відстрочені податкові активи
Резерв очікуваних кредитних збитків 2863 1098 3961
Резерв на забезпечення інших витрат та 
виплат по завершенню будівництва 464 3424 3888

разом 3327 4522 7849

22. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

2017р. 2018р.

Готової продукції 148993 151134
Робіт та послуг 335677 385300
Разом: 484670 536434
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23. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

2017 2018
Сировина й матеріали 351779 396967
Витрати на оплату праці 44598 47956
Витрати на паливо та електроенергію 22172 33386
Амортизація 5869 7966
Послуги 13587 15573
Вартість придбаних товарів 
Інше
Разом 438005 501848
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24. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

2017 2018
Заробітна плата 7275 10178
Банківські послуги 301 543
Страхування 31
Амортизація 713 889
Податки 2464 2098
Матеріали 66 176
Паливо та електроенергія 796 976
Консультаційні послуги 159 1432
Ремонти та технічне обслуговування 181 314
Пошта та зв'язок 216 421
Сертифікація
Командировочні витрати
Навчання
Комунальні послуги 539 693
Інше 5596 8191
Разом 18306 25990

25. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

2017 20186
Разом 2730 3362

26. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ, НЕТТО

2017 2018
Відсоткові витрати по довгостроковим позикам 
Інше (2)

(293)

Разом (2) (293)
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27. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ, НЕТТО

2017 2018
Чистий дохід/(збиток)
від реалізації поточних активів 323 _
Чистий дохід/(збиток) від реалізації валюти 
Резерв очікуваних кредитних збитків (18485) (3522)
Доход від оренди 126 108
Чистий доход/(збиток) від курсової різниці 52 (18)
Списання кредиторської заборгованості 1291 1512
Послуги - -
Штрафи 2 (312)
Інші операційні доходи/(витрати) 1470 812
Інші операційні доходи/(витрати) (11952) (5276)
Разом (26173) (6696)

28. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ, НЕТТО

2017 2018
Чистий дохід/(збиток)
від реалізації фінансових інвестицій 8396 4447
ефект дисконтування довгострокових фінансових 
зобов’язань (16827) (15159)
Дохід від приходу металолому
Ліквідація необоротних активів 105 110
Благодійність
Втрати від списання фін.інвестицій (1242)
Разом (8326) (11844)

29. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНОМИ

У даній фінансовій звітності зв’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або 
контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю.

Зв’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, ціни і 
умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв’язаними сторонами.

Сальдо по розрахунках із зв’язаними сторонами, а також вплив на фінансові результати представлені 
нижче.

Сальдо по розрахункам з пов’язаними сторонами:

01.01. 2017р 31.12. 2017р. 31.12.2018р.
Аванси видані 
Аванси отримані 61334 60135 66106
Інша дебіторська заборгованість 122 652 990
Інша кредиторська заборгованість 14198

2017 2018
Чистий дохід від основної діяльності 42534 32771
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Чистий дохід від реалізації 
ТМЦ та основних засобів
Дохід від інших послуг 25 31

Виплата винагороди ключовому управлінському персоналу

Винагорода основному керівництву включена в склад адміністративних витрат в звіті про сукупний 
прибуток складає 96000 грн. за 2018 рік.

ЗО. АКТИВИ У ЗАСТАВІ

________________________________________ ____ _____ 31 грудня 2017________ 31 грудня 2018
Основні засоби 733,964 729,304
Майнові права
Запаси 76,275 82,294

31. УМОВНІ І КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’Я ЗАННЯ 

Судові спори

Товариство час від часу приймала і продовжує приймати участь в судових розглядах і спорах, жоден з 
яких, як окремо, так і в сукупності з іншими, не спричинив істотної негативної дії на Товариство.

Податкова система

Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступні ставки податку на прибуток: 

з 1 січня 2014 року -  18 %.

При розрахунку сум відстрочених податкових активів та зобов’язань Товариство використовувала ста
вки податку, які, як очікується, будуть діяти в період сторнування тимчасових різниць, що привели до 
виникнення відповідних відстрочених податкових активів та зобов’язань.

32. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Основними цілями політики по управлінню капіталом Товариства є покращення коефіцієнтів фінансо
вої незалежності та ліквідності, покращення структури кредиторської заборгованості та зменшення 
вартості капіталу.

Основними засобами управління структурою капіталу є максимізація прибутку, управління інвестицій
ною програмою, управління величиною позикового капіталу, використання різних класів позикових ко
штів.

Товариство управляє структурою капіталу і змінює її відповідно до змін економічних умов. З метою 
збереження або зміни структури капіталу Товариство може регулювати розмір виплат дивідендів, по
вертати капітал учасникам або випускати боргові цінні папери. За рік, що закінчився 31 грудня 2018 
року, не було внесено змін в цілі, політику і процедури управління капіталом.

33. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

а. Кредитний ризик

Кожен клас фінансових активів, представлений в звіті про фінансовий стан Товариства до певної міри 
схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і процедури, які мінімізують 
впливи негативних подій, викликаних реалізацією ризиків на фінансове положення Товариства.
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Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з ос
новної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами об
межений унаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу 
кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю державних під
приємств, комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний 
ризик. Збір дебіторської заборгованості в основному залежить від політичних і економічних чинників і 
не завжди піддається контролю з боку Товариства.

Проте, Керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської за
боргованості. Зокрема кредитоспроможність дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Щоб понизити ризик неповернення дебіторської заборгованості від комерційних організацій і приват
них осіб, Товариство проводить низку процедур. Кредитний ризик визначається як сума вірогідності 
подій, що негативно впливають на здатність клієнта погасити його зобов'язання. Кредитний рейтинг 
виставляється клієнтові на первинній стадії співпраці і потім він періодично переоцінюється на підставі 
кредитної історії. Як частка політики управління кредитним ризиком, Товариство організовує превен
тивні процедури, якими є, але не обмежуються, авансові платежі, вимоги надання застави банківські 
гарантії і гарантії третіх осіб. Для збору простроченої дебіторської заборгованості Товариство викори
стовує безліч юридичних заходів від припинення послуг поставки товарів до передачі справ до судів.

Товариство розміщує надлишки наявних грошових коштів в декількох банках і вкладає грошові кошти у 
векселі, при цьому обидва вкладення грошових коштів схильні до кредитного ризику. Управляючи кре
дитним ризиком, пов'язаним з вкладеннями наявних грошових коштів в банки керівництво Товариство 
проводить процедури періодичної оцінки кредитоспроможності банків.

Максимальна схильність до кредитного ризику обмежена чистою балансовою вартістю відповідного 
фінансового активу.

Товариство створює резерв очікуваних кредитних збитків по знеціненим фінансовим активам. Хоча 
темпи погашення дебіторської заборгованості схильні до впливу економічних факторів, Керівництво 
Товариства вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервів під зниження 
дебіторської заборгованості.

Рух резерву очікуваних кредитних збитків подано нижче:

Дебіторська заборго
ваність за тов.ари Інша дебіторська
роботи, послуги______ заборгованість________________ Всього

Залишок на 31 грудня 2017 року (15904) (2581) (18485)
Нарахована в звіті про сукупний 
прибуток
Сторновано резерву

(2232) (1290) (3522)

Залишок на 31 грудня 2018 року (18136) (3871) (22007)

b. Ризик зміни відсоткової ставки

Процентні ставки по борговому фінансуванню підприємств Товариства є переважно фіксованими або 
плаваючими з фіксованою надбавкою до ставок ИВОЯ протягом строку дії кожного договору. Зміни 
процентних ставок впливають на кредити через зміни майбутніх грошових потоків. Політика Товарист
ва не передбачає конкретного співвідношення між активами і зобов'язаннями з фіксованою і змінною 
ставками. Проте, при ухваленні рішень про нові запозичення або інвестиції менеджмент використовує 
власні думки про те, яка із ставок буде доцільною для Товариства протягом періоду до погашення.

c. Валютний ризик

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов’язання вира
жені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може 
мати негативний вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по
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управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. Тому у 2018 Това
риство зазнало значного впливу від зміни валютних курсів на показники діяльності.

б. Аналіз чуттєвості

У зв’язку з кризовими явищами та девальвацією функціональної валюти, у звітному періоді валютні 
курси мали значний вплив на показники Товариства. З цих причин, розрахунки щодо чутливості при
бутку Товариства до оподаткування щодо можливої помірної зміни обмінного курсу не проводились з 
причин недоцільності.

е. Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при настанні 
терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство 
використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує 
наявність у Товаристві необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі про
гнозованих потоків грошових коштів приймаються вирішення про вкладення грошових коштів або за
лученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає То
вариству досить грошових коштів на погашення її зобов'язань в строк.

34. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Ми звертаємо увагу на край важку економічну та політичну ситуацію в Україні що не може не вплинути 
на активи та зобов’язання Товариства. Поточна девальвація національної валюти України має пряму 
залежність зі структурними проблемами економіки України та подолання цього тренду пов’язано з на
йшвидшою модернізацією економіки та диверсифікацією основних експортних каналів валютної виру
чки. Залежність функціонування економіки від залучених коштів на даний момент критична.


