Титульний аркуш
30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 03
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Кушнiр Iгор Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23527052
4. Місцезнаходження: 01010, Печерський р-н, мiсто Київ, вулиця Михайла ОмеляновичаПавленка, 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442805360, 0442809073
6. Адреса електронної пошти: corporate@kmb.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2020, Протокол №24 вiд 30.04.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://kmb.ua/ua/about/corporateinformation/otchety/

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" або дочiрнього
пiдприємства станом на початок року, стороною в яких ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", його
дочiрнi пiдприємства, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному
роцi. Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за
звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй. Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння
емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй
(часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи
посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди
або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або
учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими
ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої
операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових
ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Власний кодекс
корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно
вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту

"Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Опис основних
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi
та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення
посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз
зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Складова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i
бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних акцiй"
включена до рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Складова змiсту "Iнформацiя про
власнсикiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або
класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу
рiчної iнформацiї оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не
отримував. Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за
акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому
числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi
папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або
допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент
не випускав облiгацiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших
цiнних паперiв окрiм акцiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента"
не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних
акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. Cкладова змiсту "Звiт
про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних
паперiв крiм акцiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має працiвникiв, якi б володiли
акцiями емiтена у розмiрi 0,1 вiдсотка статутного капiталу. Cкладова змiсту "Iнформацiя про
будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання
вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не
включена до рiчної iнформацiї, оскiльки в емiтента вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв (акцiй), в тому числi отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паерiв
згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (акцiй). Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну
кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а
також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи
за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду. Cкладова змiсту "Iнформацiя про
господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi
чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб,
послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", а
також у зв'язку iз тим, що такi рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
приймалося. Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", а також тому, що протягом звiтного перiоду таких
правочинiв емiтентом не вчинялося. Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного
аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором
(аудиторською фiрмою)" включено до складу рiчної iнформацiї емiтента вiдповiдно на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту
"Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi
акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня. Cкладова змiсту "Iнформацiя
про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така
iнформацiя вiдсутня у емiтента. Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та
iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних
облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад,
структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. Cкладова змiсту
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу
рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв
iпотечних облiгацiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного
покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi
вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. Cкладова змiсту
" Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї -

на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних
облiгацiй. Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних
облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного
року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. Cкладова змiсту "Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв. Cкладова змiсту
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. Cкладова
змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї
- на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до
складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв
сертифiкатiв ФОН. Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена
до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих
випускiв сертифiкатiв ФОН. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв
ФОН. Посадовi особи емiтента не надали згоди щодо розкриття iнформацiї про їх персональнi
данi. Рiчна iнформацiя не була затвердджена Наглядовою радою емiтента оскiльки питання її
затвердження було включено до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв емiтента.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
3. Дата проведення державної реєстрації
10.08.1995
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
16534620
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
693
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель
64.20 - Дiяльнiсть холдингових компанiй
68.10 - Купiвля продаж власного нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АБ "Укргазбанк", МФО 320478
2) IBAN
UA193204780000026005924428293
3) поточний рахунок
UA193204780000026005924428293
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н, МФО д/н
5) IBAN
д/н
6) поточний рахунок
д/н
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Господарська дiяльнiсть з
будiвництва об'єктiв, що за
класом наслiдкiв
(вiдповiдальностi) належать до
об'єктiв з середнiми та значними
наслiдками

Номер
ліцензії
2
2013055552

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
09.10.2018
Державна архiтектурнобудiвельна iнспекцiя України

Опис

Дата прийняття рiшення та номер наказу про видачу лiцензiї
Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України - 09 жовтня
2018 року № 59-Л. Дата початку дiї лiцензiї з 09.10.2018 року. Лiцензiя
безстрокова.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №4"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05503160
4) Місцезнаходження
04074, мiсто Київ, вулиця Лугова, будинок 13
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 182 557 140 штук простих iменних акцiй,
загальною номiнальною вартiстю 9 127 857 грн., що становить 30% статутного капiталу ПрАТ
"Домобудiвний комбiнат №4". Основними видами дiяльностi ПрАТ "Домобудiвний комбiнат
№4" є панельне домобудiвнитцво, виробництво товарного бетону та залiзобетонних виробiв.
1) Найменування
ПАТ "Будмеханiзацiя"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012767
4) Місцезнаходження
01042, мiсто Київ, бульвар Марiї Приймаченко, будинок 1/27
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 49 058 800 штук простих iменних акцiй ПАТ
"Будмеханiзацiя", загальною номiнальною варiстю 2 452 940, що становить 12,82% статутного
капiталу. ПАТ "Будмеханiзацiя" займається наданням послуг з оренди будiвельної технiки та
механiзмiв: баштовi крани, пiдйомнi платформи та iнше.
1) Найменування
ПрАТ "Трест Київспецбуд"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012744
4) Місцезнаходження
04070, мiсто Київ, вулиця Спаська, будинок 31-Б
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 377 993 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Трест Київспецбуд", загальною номiнальною вартiстю 344 498,25 гривень, що становить 25,0%
статутного капiталу ПрАТ "Трест Київспецбуд". ПрАТ "Трест Київспецбуд" займається
монтажем водопровiдно-каналiзацiйних мереж, мереж тепло- та водопостачання, сантехнiчними
роботами.
1) Найменування
ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №3"

2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012773
4) Місцезнаходження
03061, мiсто Київ, проспект Вiдрадний, будинок 103
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 2 894 716 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Домобудiвний комбiнат №3", загальною номiнальною вартiстю 723 679 гривень, що становить
30,0% статутного капiталу ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №3". ПрАТ "Домобудiвний комбiнат
№3" займається панельним домобудiвництвом, виробництвом товарного бетону та
залiзобетонних виробiв.
1) Найменування
ПрАТ "ЕМЗ "Металiст"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05309512
4) Місцезнаходження
04209, мiсто Київ, вулиця Лебединська, будинок 4
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 844 600 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"ЕМЗ "Металiст", загальною номiнальною вартiстю 461 150 гривень, що становить 30,0%
статутного капiталу ПрАТ "ЕМЗ "Металiст". ПрАТ "ЕМЗ <Металiст" займається виробництвом
будiвельних металевих конструкцiй, виробiв з дроту, холодне штампуванням та гнуттям,
постачанням металевих виробiв та заготовок.
1) Найменування
ПрАТ "Асфальтобетонний завод"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012425
4) Місцезнаходження
01013, мiсто Київ, вулиця Камишинська (Хутiр-Острiв), будинок 4
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 109 000 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Асфальтобетонний завод", загальною номiнальною вартiстю 277 250 гривень, що становить
30,0% статутного капiталу ПрАТ "Асфальтобетонний завод". ПрАТ "Асфальтобетонний завод"
здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва та постачання бетонних, асфальтобетонних та
бiтумних сумiшей, будiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд.
1) Найменування
ПрАТ "Київопорядкомплект"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05503326
4) Місцезнаходження
01013, мiсто Київ, вулиця Будiндустрiї, будинок 9

5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 2 830 022 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Київопорядкомплект", загальною номiнальною вартiстю 707 505,5 гривень, що становить 10,1%
статутного капiталу ПрАТ "Київопорядкомплект". ПрАТ "Київопорядкомплект" здiйснює
дiяльнiсть у сферi розроблення гравiйних та пiщаних кар'єрiв, забезпечення пiском, щебенем та
iншими будiвельними матерiалами.
1) Найменування
ПАТ "ПТI Київоргбуд"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012951
4) Місцезнаходження
01010, мiсто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 565 580 штук простих iменних акцiй ПАТ "ПТI
Київоргбуд", загальною номiнальною вартiстю 141 395 гривень, що становить 36,423%
статутного капiталу ПАТ "ПТI Київоргбуд". ПАТ "ПТI Київоргбуд" здiйснює дiяльнiсть у сферi
проектно-конструкторських та вишукувальних робiт, знiмальних геодезичних та гiдрографiчних
робiт.
1) Найменування
ПрАТ "Трест "Київмiськбуд - 6"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012885
4) Місцезнаходження
01133, мiсто Київ, вулиця Леонiда Первомайського, будинок 9
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмськбуд" є власником 2 327 640 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Трест "Київмiськбуд - 6", загальною номiнальною вартiстю 581 910 гривень, що становить
30,0% статутного капiталу ПрАТ "Трест "Київмiськбуд - 6". ПрАТ "Трест "Київмiськбуд - 6"
здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiвельнi роботи, послуги генпiдряду.
1) Найменування
ПАТ "Трест "Київмiськбуд - 3"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012678
4) Місцезнаходження
03058, мiсто Київ, вулиця Леваневського, будинок 5
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 19 553 400 штук простих iменних акцiй ПАТ
"Трест "Київмiськбуд - 3", загальною номiнальною вартiстю 977 670 гривень, що становить
30,0% статутного капiталу ПАТ "Трест "Київмiськбуд - 3". ПАТ "Трест "Київмiськбуд - 3"
здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiвельних робiт та послуг генерального пiдряду.

1) Найменування
ПрАТ "Деревообробний комбiнат №7"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30531566
4) Місцезнаходження
04209, мiсто Київ, вулиця Богатирська, будинок 9
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 3 793 841 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Деревообробний комбiнат №7", загальною номiнальною вартiстю 948 460,25 гривень, що
становить 25,0% статутного капiталу ПрАТ "Деревообробний комбiнат №7". ПрАТ
"Деревообробний комбiнат №7" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва дерев'яних
будiвельних конструкцiй та столярних виробiв, виробництва будiвельних металевих
конструкцiй.
1) Найменування
ПрАТ "Трест Київпiдземшляхбуд-2"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012721
4) Місцезнаходження
02105, мiсто Київ, вулиця Тампере, будинок 13-Б
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 50 486 штук простих iменних акцiй ПрАТ "Трест
Київпiдземшляхбуд-2", загальною номiнальною вартiстю 353 402 гривень, що становить
20,892% статутного капiталу ПрАТ "Трест Київпiдземшляхбуд-2". ПрАТ "Трест
Київпiдземшляхбуд-2" здiйснює дiяльнiсть у сферi спецiалiзованого будiвельно-монтажного
будiвництва магiстральних та мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання, iнших
пiдземних споруд та комунiкацiй, загальнобудiвельних робiт, послуг генпiдряду.
1) Найменування
ПАТ "Управлiння спецiальних машин"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012916
4) Місцезнаходження
01013, мiсто Київ, вулиця Будiндустрiї, будинок 6
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 368 336 штук простиї iменних акцiй ПАТ
"Управлiння спецiальних машин" ,, загальною номiнальною вартiстю 342 084 гривень, що
становить 29,743% статутного капiталу ПАТ "Управлiння спецiальних машин". ПАТ
"Управлiння спецiальних машин" здiйснює дiяльнiсть у сферi послуг з оренди будiвельних
машин та механiзмiв: автокрани, автовишки, iнше.
1) Найменування
ПрАТ "Деревообробний комбiнат №3"
2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012106
4) Місцезнаходження
04080, мiсто Київ, вулиця Межигiрська, будинок 78
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 452 637 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Деревообробний комбiнат №3", загальною номiнальною вартiстю 363 159,25 гривень, що
становить 30,0% статутного капiталу ПрАТ "Деревообробний комбiнат №3". ПрАТ
"Деревообробний комбiнат №3" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва дерев'яних
будiвельних конструкцiй та столярних виробiв, виробництво будiвельних металевих
конструкцiй.
1) Найменування
ПАТ "Трест "Київелектромонтаж"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012750
4) Місцезнаходження
01033, мiсто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 794 680 штук простих iменних акцiй ПАТ "Трест
"Київелектромонтаж", загальною номiнальною вартiстю 198 670 гривень, що становить 26,0%
статутного капiталу ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". ПАТ "Трест "Київелектромонтаж"
здiйснює дiяльнiсть у сферi монтажу електромереж та iнших електротенiчних робiт.
1) Найменування
ПАТ "Спецiалiзоване будiвельно-монтажне управлiння"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012922
4) Місцезнаходження
03127, мiсто Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, будинок 108, корпус 2, офiс 1
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 2 404 400 штук простих iменних акцiй ПАТ
"Спецiалiзоване будiвельно-монтажне управлiння", загальною номiнальною вартiстю 601 100
гривень, що становить 30,0% статутного капiталу ПАТ "Спецiалiзоване будiвельно-монтажне
управлiння". ПАТ "Спецiалiзоване будiвельно-монтажне управлiння" здiйснює дiяльнiсть у
сферi надання послуг по виконанню землерийних робiт: риття котлованiв, траншей,
ескаваторних та фундаментних робiт.
1) Найменування
ПрАТ "Тайга"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
13685175
4) Місцезнаходження
03150, мiсто Київ, вулиця Велика Василькiвська, будинок 65

5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 240 200 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Тайга", загальною номiнальною вартiстю 60 050 гривень, що становить 30,0% статутного
каптiалу ПрАТ "Тайга". ПрАТ "Тайга" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг оренди
примiщень.
1) Найменування
ПрАТ "АТП - 1"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03746384
4) Місцезнаходження
01013, мiсто Київ, вулиця Промислова, будинок 1
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 183 176 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"АТП - 1" , загальною номiнальною вартiстю 295 794 гривень, що становить 30,0% статутного
капiталу ПрАТ "АТП - 1". ПрАТ "АТП - 1" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг по
автоперевезенню, наданню в оренду легкового та вантажного автотранспорту, послуг по
авторемонту та автосервiсу.
1) Найменування
ВАТ "АТП - 7"
2) Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05503390
4) Місцезнаходження
01103, мiсто Київ, вулиця Кiквiдзе , будинок 43
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 188 552 штук простих iменних акцiй ВАТ "АТП 7" , загальною номiнальною вартiстю 47 138 гривень, що становить 29,998% статутного капiталу
ВАТ "АТП - 7". ВАТ "АТП - 7" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг по автоперевезенню,
надання в оренду легкового та вантажного автотранспорту, послуг авторемонту та автосервiсу.
1) Найменування
ПАТ "Жуляни"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012170
4) Місцезнаходження
03680, мiсто Київ, вулиця Якутська, будинок 9
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 12 723 штук простих iменних акцiй ПАТ
"Жуляни", загальною номiнальною вартiстю 13 359,15 гривень, що становить 30,0% статутного
капiталу ПАТ "Жуляни". ПАТ "Жуляни" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва
залiзобетонних виробiв та конструкцiй.
1) Найменування
ПрАТ "Буд.Транс"

2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32250695
4) Місцезнаходження
01042,мiсто Київ, бульвар Марiї Приймаченко, будинок 1/27
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 247 500 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Буд.Транс", загальною номiнальною вартiстю 61 875 гривень, що становить 30,0% статутного
капiталу ПрАТ "Буд.Транс". ПрАТ "Буд.Транс" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг iз
оренди власного нерухомого майна.
1) Найменування
ПАТ "Експериментально-механiчний завод"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05503266
4) Місцезнаходження
01013, мiсто Київ, вулиця Будiдустрiї, будинок 6
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 987 920 штук простих iменних акцiй ПАТ
"Експериментально-механiчний завод", загальною номiнальною вартiстю 246 980 гривень, що
становить 30,0% статутного капiталу ПАТ "Експериментально-механiчний завод". ПАТ
"Експериментально-механiчний завод" здiйснює дiяльнiсть у сферi виробництва будiвельних
металевих конструкцiй, виробiв з дроту, постачання металевих виробiв та заготовок.
1) Найменування
ПрАТ "АТП - 2"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012520
4) Місцезнаходження
03065, мiсто Київ, вулиця Козелецька, будинок 24
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 349 444 штук простих iменних акцiй ПрАТ "АТП
- 2", загальною номiнальною вартiстю 87 361 гривень, що становить 30,0% статутного капiталу
ПрАТ "АТП - 2". ПАТ "Київелектромонтаж" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання послуг iз
автоперевезення, надання в оренду легкового та вантажного авторанспорту, послуг по
авторемонту та автосервiсу.
1) Найменування
ПрАТ "Київбуддеталькомплект"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012419
4) Місцезнаходження
04070, мiсто Київ, вулиця Сагайдачного, будинок 25-Г
5) Опис

ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 228 480 штук простих iменних акцiй ПрАТ
"Київбуддеталькомплект", загальною номiнальною вартiстю 57 120 гривень, що становить
29,998% статутного капiталу ПрАТ "Київбуддеталькомплект". ПрАТ "Київбуддеталькомплект"
здiйснює дiяльнiсть у сферi оптової торгiвлi та комплектацiї будiвельними матерiалами,
посередництва в торгiвлi деревиною та будiвельними матерiалами.
1) Найменування
ВАТ "ДБК "Вiдрадний"
2) Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04012158
4) Місцезнаходження
03065, мiсто Київ, вулиця Козелецька, будинок 24
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 1 834 983 штук простих iменних акцiй ВАТ "ДБК
"Вiдрадний", загальною номiнальною вартiстю 458 745,75 гривень, що становить 47,49%
статутного капiталу ВАТ "ДБК "Вiдрадний". ВАТ "ДБК "Вiдрадний" здiйснює дiяльнiсть у
сферi панельного та монолiтно-каркасного домобудiвництва, виробництва товарного бетону та
залiзобетонних виробiв.
1) Найменування
ВАТ "IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ"
2) Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36424605
4) Місцезнаходження
01042, мiсто Київ, бульвар Лiхачова, будинок 1/27
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 9 501 штук простих iменних акцiй ВАТ
"IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ", загальною номiнальною вартiстю 9 501 000 гривень, що
становить 30,65% статутного капiталу ВАТ "IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ". ВАТ
"IНВЕСТИЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ" здiйснює дiяльнiсть у сферi розроблення стандарного
програмного забезпечення.
1) Найменування
ПрАТ "Полар-Україна"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14357846
4) Місцезнаходження
01054, мiсто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 16, кiмната 6
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 440 штук простих iменних акцiй ПрАТ "ПоларУкраїна", загальною номiнальною вартiстю 154 гривнi, що становить 22,0% статутного капiталу
ПрАТ "Полар-Україна". ПрАТ "Полар-Україна" здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiельних
робiт, послуг генерального пiдряду.
1) Найменування

ТОВ "Новобудова"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32917247
4) Місцезнаходження
03028, мiсто Київ, вулиця Саперно-Слобiдська , будинок 10
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Новобудова"
у розмiрi 6 150 гривень, що становить 30,0% статутного капiатлу ТОВ "Новобудова". ТОВ
"Новобудова" здiйснює дiяльнiсть у сферi надання житлово-комуальних послуг, експлуатацiї
житлових будинкiв та нежитлових примiщень i паркiнгiв.
1) Найменування
ТОВ "Мiськбуд-4"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37165641
4) Місцезнаходження
03083, мiсто Київ, вулиця Червонопрапорна, будинок 28, офiс 36
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Мiськбуд-4" у
розмiрi 1 000 гривень, що становить 100,0% статутного капiатлу ТОВ "Мiськбуд-4". ТОВ
"Мiськбуд-4" здiйснює дiяльнiсть у сферi загальнобудiвельних робiт та надання послуг
генерального пiдряду.
1) Найменування
ТОВ "Екос центр"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37308828
4) Місцезнаходження
03040, мiсто Київ, вулиця Бубнова Андрiя, будинок 3
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Екос центр" у
розмiрi 24 000 гривень, що становить 24,0% статутного капiатлу ТОВ "Екос центр". ТОВ "Екос
центр" здiйснює дiяльнiсть у сферi здання в оренду власного нерухомого майна.
1) Найменування
ТОВ "Екос нерухомiсть"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37308791
4) Місцезнаходження
03040, мiсто Київ, вулиця Бубнова Андрiя, будинок 3
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником частки у статутному капiталi ТОВ "Екос
нерухомiсть" у розмiрi 24 000 гривень, що становить 24,0% статутного капiатлу ТОВ "Екос

нерухомiсть". ТОВ "Екос нерухомiсть" здiйснює дiяльнiсть у сферi здання в оренду власного
нерухомого майна.
1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03393945
4) Місцезнаходження
03037, мiсто Київ, проспет Лобановського Валерiя, будинок 17
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства "Медичне
науково-практичне об'єднання "Медбуд" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та володiє часткою
загальною номiнальною вартiстю у розмiрi 931 037 гривень, що становить 100% статутного
капiталу Дочiрнього пiдприємства "Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд" ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд". Дочiрнє пiдприємство "Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд"
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснює дiяльнiсть у сферi функцiонування лiкарняних закладiв та
загальної медичної практики.
1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Київпарктранссервiс 1"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
24081894
4) Місцезнаходження
01010, мiсто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства
"Київпарктранссервiс 1" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та володiє чаткою у статутному капiталi у
розмiрi 5 000 гривень, що становить 100% статутного капiталу Дочiрнього пiдприємства
"Київпарктранссервiс 1" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Дочiрнє пiдприємство "Київпарктранссервiс
1" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснює дiяльнiсть у сферi комплексного обслуговування об'єктiв
та допомiжного обслуговування наземного траспорту.
1) Найменування
НАО "БКРДевелопмент"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
70096177
4) Місцезнаходження
123242, Росiйська Федерацiя, мiсто Москва, вулиця Садова-Кудринска, будинок 11
5) Опис
ПрАТ "ХК "Київмськбуд" є власником 30 штук акцiй НАО "БКРДевелопмент" загальною
номiнальною вартiстю 30 000 росйських рублiв, що становить 30,0% статутного капiталу НАО
"БКРДевелопмент". НАО "БКРДевелопмент" здiйснює дiяльнiсть у сферi оренди i управлiння
власним чи орендованим нерухомим майном, а також дiяльнiсть у сферi архiтектури, що
пов'язана зi створенням архiтектурного об'єкту.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Вiдокремлений пiдроздiл Готель "Оберiг" Приватного акцiонерного товариства
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
2) Місцезнаходження
Україна, 03037, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Освiти, 14
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл Готель "Оберiг" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Метою дiяльностi
ВП Готель "Оберiг" є надання громадянам України, iноземним громадянам та особам без
громадянства послуг з проживання в гуртожитках м. Києва та надання послуг з органiзацiї
оздоровлення та вiдпочинку населення на Базi вiдпочинку в селищi Набережне Одеської областi.
На балансi та в обслуговуваннi ВП Готель "Оберiг" знаходиться три гуртожитки за адресами: м.
Київ, вул. Сальського, 29, вул. Вишгородська, 23 та проспект Л. Курбаса, 10В. Загальна
кiлькiсть працiвникiв ВП Готель "Оберiг" на 31.12.2019 складає 55 осiб та 5% жiнок вiд
загальної кiлькостi персоналу на керiвних посадах.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Київмiськбуд".
Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї: 10.08.1995,
20.07.2004, 1 070 120 0000 000182. Статутний капiтал: 16 534 620,00 грн. Стратегiчний акцiонер
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" - Київська мiська громада, якiй належить 80 % акцiй Товариства.
Мiсiя пiдприємства: забезпечення максимальної доступностi житла найширшому колу
споживачiв мiста Києва. Стратегiчнi завдання Компанiї: 1. Збiльшення обсягiв житлового
будiвництва. 2. Розширення асортименту пропозицiй на первинному ринку нерухомостi. 3.
Освоєння нових сегментiв ринку нерухомостi. 4. Формування конкурентноздатного
девелоперського портфелю об'єктiв. 5. Пiдвищення якостi будiвництва. 6. Впровадження
сучасних технологiй будiвництва.
7. Сприяння розвитку будiвельної галузi.
Структура ПрАТ ХК "Київмiськбуд"
- Головнi органи управлiння Компанiї визначенi в статутi:
- Загальнi збори акцiонерiв Компанiї - вищий орган;
- Наглядова рада;
Правлiння - колегiальний виконавчий орган;
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Компанiї (далi - Збори).
Рiчнi Збори Компанiї проводяться не пiзнiше 30 квiтня року, наступного за звiтним роком. Усi
iншi Збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.
До виключної компетенцiї Зборiв належить:
- визначення основних напрямiв дiяльностi Компанiї;
- внесення змiн до Статуту Компанiї;
- затвердження рiчного звiту Компанiї;
- розподiл прибуткiв Компанiї та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
- обрання членiв Наглядової ради Компанiї;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, предмет якого перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв.

Наглядова рада Компанiї:
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Компанiї належить:
- пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв;
- обрання голови i членiв Правлiння;
- iнше - згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства"
Виконавчим колегiальним органом Компанiї є Правлiння. Правлiння Компанiї здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради.
Правлiння Компанiї пiдзвiтне Зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Голова та члени Правлiння призначаються Наглядовою радою Компанiї у кiлькостi 7 (семи) осiб
на термiн 5 (п'яти) рокiв та є посадовими особами Компанiї. Головою правлiння є президент
Компанiї, членами Правлiння є виключно вiце-президенти Компанiї.
Ревiзiйна комiсiя
Ревiзiйна комiсiя - орган Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Компанiї. Члени ревiзiйної комiсiї обираються Зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб, термiном на 5
(п'ять) рокiв.
В склад ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" входять:
1. Дочiрнє пiдприємство "Київтранспарксервiс 1" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Метою дiяльностi
Дочiрнього пiдприємства "Київтранспарксервiс 1" є дiяльнiсть щодо експлуатацiї, утримання та
обслуговування багатоповерхових гаражiв, автостоянок, паркiнгiв; здiйснення виробничогосподарської, комерцiйної та iншої дiяльностi у м. Києвi.
2. Вiдокремлений пiдроздiл Готель "Оберiг" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Метою дiяльностi ВП
Готель "Оберiг" є надання громадянам України, iноземним громадянам та особам без
громадянства послуг з проживання в гуртожитках м. Києва та надання послуг з органiзацiї
оздоровлення та вiдпочинку населення на Базi вiдпочинку в селищi Набережне Одеської областi.
На балансi та в обслуговуваннi ВП Готель "Оберiг" знаходиться три гуртожитки за адресами: м.
Київ, вул. Сальського, 29, вул. Вишгородська, 23 та проспект Л. Курбаса, 10В.
3. Дочiрнє пiдприємство "Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд" Приватного
акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "Київмiськбуд" є закладом з охорони здоров'я,
що надає медичнi послуги у м. Києвi. Метою дiяльностi ДП "Медбуд" є надання медичних
послуг, що включає в себе широкий спектр профiлактичних i лiкувальних заходiв на основi
професiйної дiяльностi працiвникiв.
Змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiдповiдно до попереднiх звiтних
перiодiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" на кiнець
звiтного перiоду становила 349 особи, середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв Групи - 693
особи. Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, прийнятих на умовах неповного робочого дня
(тижня) ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" становить 14 осiб. Фонд оплати працi штатних працiвникiв
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" у звiтному перiодi становив 24 008,2 тис. грн. У порiвнянi iз
попереднiм перiодом у звiтному перiодi фонд оплати працi штатних працiвникiв ПрАТ "ХК

"Київмiськбуд" збiльшився на 1 955,0 тис. грн. Кадрова програма в емiтента вiдсутня, однак
зрозумiло, що висококвалiфiкований персонал - це запорука успiху будь-якого пiдприємства.
Тому ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" зацiкавлене у пiдвищеннi квалiфiкацiї своїх працiвникiв. Багато
представникiв Компанiї у 2019 роцi пройшли навчання, пiдвищення квалiфiкацiї та вiдвiдали
семiнари й тренiнги. Напрямки навчання вiдповiдають основним напрямкам дiяльностi
структурних пiдроздiлiв Компанiї. Це опанування новел у будiвельному законодавствi,
бухгалтерському та кадровому облiку. Представники ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" також брали
участь у всеукраїнському семiнарi на тему: "Новi змiни в будiвельному законодавствi 2019
року", "Будiвництво об'єктiв нерухомостi: виклики часу", пiдвищення квалiфiкацiї за напрямом
професiйної атестацiї iнженерiв технiчного нагляду тощо.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є членом Будiвельної палати України. Адреса мiсцезнаходження:
02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, 3. Будiвельна палата України створена для: забезпечення прозорих
правил ведення дiяльностi на будiвельному ринку країни, законотворчої iнiцiативи в будiвельнiй
сферi, вiдстоювання на всiх рiвнях iнтересiв вiдчiзняних будiвельних та проектних органiзацiй
та пiдприємств, а також пiдприємств-виробникiв будiвельних матерiалiв. ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" був iнiцiатором та одним iз засновникiв створення Будiвельної палати України.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 12_1Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV пiдприємства, що становлять суспiльний iнтерес, публiчнi
акцiонернi товариства, суб'єкти господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у видобувних
галузях, а також пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Керiвництвом Групи було затверджено дату
переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вперше складалась за
результатами 2012 звiтного року. Бухгалтерськiй облiк Групи ведеться вiдповiдно до до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та МСФЗ. Принципи
облiкової полiтики Групи, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку наступнi:
метод нарахування амортизацiї - податковий, метод оцiнки вартостi запасiв - по первиннiй
вартостi, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за методом участi в капiталi.
Принципи облiкової полiтики не змiнювались протягом 2019 року.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами дiяльностi Компанiї є будiвельна та девелоперська дiяльнiсть, що включає
господарське управлiння будiвництвом та експлуатацiя житла i об'єктiв соцiально-побутового
призначення, виконання функцiй замовника в будiвництвi, здiйснення технiчного нагляду за
будiвництвом. На даний час ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" веде роботи iз зведення 56 житлових
будинкiв. Загальний будiвельний задiл Компанiї складає майже 2 млн. квадратних метрiв
нерухомостi на рiзних стадiях готовнстi.За результатами дiяльностi у 2019 роцi ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" отримало чистого прибутку у розмiрi 35,6 млн. грн., що на 29% бiльше у
порiвняннi iз попереднiм роком. Показник чистого доходу за 2019 рiк становить 3 118,7 млн.
грн., валовий прибуток 269,2 млн. грн., показник EBITDA 145,6 млн. грн.Залежностi вiд
сезонних змiн не має, основний ринок збуту - м. Київ, клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи, якi
купують житловi (квартири) та нежитловi примiщення. Сировина - бетон, цегла, метал
(постачається iз рiзних джерел). Цiни на будiвельнi матерiали в 2019 роцi зросли. Перспективнi
плани розвитку - приймати активну участь у будiвництвi житла в м. Києвi. та в м. Одеса.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, частка яких бiльше 10%
в загальному об'ємi постачання: бетону - 1, металу - 2, радiаторiв - 1, цегли - 1. Метою
запровадження iнновацiй, враховуючи специфiку дiяльностi Компанiї, є формування зручного
середовища для мешканця новобудови (багатоквартирного багатоповерхового житлового
будинку). Лiфти, що опускаються безпосередньо в паркiнг, сонячнi батареї на дахах, заряднi
пристрої для електрокарiв - це все частина iнновацiйної полiтики Компанiї. Компанiя
намагається втiлювати останнi технологiї майже у кожному житловому комплексi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв частки пiдприємств, де ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" має частки у статуному
капiталi та пакети акцiй, не придбавалися та не вiдчужувалися. У 2019 роцi активи Компанiї
зросли на 18% або 1 544,6 млн. грн. та склали 10 100,7 млн. грн. Оборотнi активи за 2019 рiк
збiльшилися на 1 656,27 млн. грн. або 21% у порiвнянi iз 2018 роком. Зростання оборотних
активiв вiдбулося за рахунок збiльшення величини запасiв на 1 253,014 млн. грн. або 17,4%. Це
пов'язано з нарощуванням обсягiв будiвництва по проектам, що були розпочатi наприкiнцi 2018
року i активно будувались у 2019 роцi, а також iз запуском нових маштабних будiвельних
проектiв.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, в переважнiй бiльшостi, складають будiвлi та споруди. Будiвлi та споруди є як
виробничого, так i невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання висока та
наближається до 100%. Основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням пiдприємства.
Мiсцезнаходження основних будiвель та споруд: 1. 03037, м. Київ, пр-т Лобановського Валерiя,
17; 2. 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Полiтiчнi та економiчнi подiї, якi вiдбуваються в Українi, суттєво впливають на економiку
держави та українськi пiдприємства. Змiни ринкових цiн (валютнi курси, вiдсотковi ставки)
можуть призвести до значного зростання вартостi будiвельних матерiалiв, що, вплине на
рентабельнiсть ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та може призвести до зменшення попиту на
нерухомiсть. Фiнансово-економiчна криза нацiональної економiки матиме матиме вплив на
результати дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснюється за рахунок власних та
залучених коштiв, робочого капiталу вистачає для поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договорiв з невиконанням строкiв не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Скорочення накладних витрат на проектування, будiвництво та закупiвлю будiвельних
матерiалiв, впровадження нових схем залучення коштiв. Участь в будiвництвi великих об'єктiв
iнфраструктури та житлових об'єктiв у мiстi Києвi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не веде дослiджень та розробок, а використовує готовi розробки для
впровадження їх в будiвництвi, витрати на дослiдження та розробки в 2019 роцi заплановано та
передбачено не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", у тому числi iнформацiя про результати та
аналiз господарювання Групи за останнi три роки - вiдсутня.

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

Наглядова рада

Правлiння виконавчий орган

Структура

Персональний склад

Статутний капiтал Компанiї становить
16 534 620,00 (шiстнадцять мiльйонiв
п'ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот
двадцять) гривень 00 копiйок.
Статутний капiтал Компанiї подiлений
на 66 138 480 (шiстдесят шiсть
мiльйонiв сто тридцять вiсiм тисяч
чотириста вiсiмдесят) штук простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0
(нуль) гривень 25 копiйок за 1 (одну)
акцiю. Рiчнi Збори Компанiї
проводяться не пiзнiше 30 квiтня року,
наступного за звiтним роком. Усi iншi
Збори, крiм рiчних, вважаються
позачерговими. Акцiонерами ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" є фiзичнi та
юридичнi особи згiдно реєстру
акцiонерiв. До виключної компетенцiї
Зборiв належить: визначення основних
напрямiв дiяльностi Компанiї; внесення
змiн до Статуту Компанiї;
затвердження рiчного звiту Компанiї;
розподiл прибуткiв Компанiї та
затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв, обрання членiв Наглядової
ради Компанiї, прийняття рiшення про
вчинення значного правочину, предмет
якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв.
Наглядова рада Компанiї є органом,
який здiйснює захист прав акцiонерiв
Компанiї, контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу Правлiння.
Члени Наглядової ради обираються
Зборами Компанiї у кiлькостi 3 (трьох)
осiб на термiн 3 (три) роки. До складу
Наглядової ради входять: Голова
Наглядової ради, Секретар Наглядової
ради та Член Наглядової ради.

Акцiонери ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" фiзичнi та юридичнi особи згiдно
реєстру акцiонерiв. Найбiльшим
акцiонером Компанiї, що володiє 80 %
акцiй, є Територiальна громада мiста
Києва (Департамент комунальної
власностi м. Києва виконавчого органу
Київської мiської ради (Київської
мiської державної адмiнiстрацiї).

Правлiння Компанiї здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю
Компанiї. До компетенцiї Правлiння
належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї
Зборiв та Наглядової ради. Кiлькiсний
склад Правлiння становить 7 осiб. До
складу Правлiння входять Голова

Правлiння: Голова правлiння президент Кушнiр Iгор Миколайович;
Члени Правлiння: Вiце-президент
Джигiль Андрiй Iванович вiдповiдальний за фiнанси та
економiку; Вiце-президент Шевчук
Едуард Георгiйович - вiдповiдальний за
органiзацiю будiвництва; Вiцепрезидент Бондарев Аркадiй
Володимирович - вiдповiдальний за

До складу Наглядової ради входять:
Голова Наглядової ради Слончак
Володимир Вiкторович, представник
територiальної громади мiста Києва;
Секретар Наглядової ради Спасибко
Олександр Валерiйович, представник
територiальної громади мiста Києва;
Член Наглядової ради Гудзь Андрiй
Анатолiйович, директор Департаменту
комунальної власностi м. Києва,
представник територiальної громади
мiста Києва.

Ревiзiйна комiсiя

Правлiння та шiсть членiв Правлiння.
Головою правлiння є президент
Компанiї, членами Правлiння є вiцепрезиденти Компанiї.

продаж та маркетинг; Вiце-президент
Дудурич Василь Михайлович вiдповiдальний за землевiдведення та
проектнi роботи; Вiце-президент
Новохацька Свiтлана Сергiївна вiдповiдальна за зв'язки з
громадськiстю; Вiце-президент
Кударенко Степан Вiкторович вiдповiдальний за правовий супровiд.

Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя орган Компанiї, що здiйснює перевiрку
фiнансово-господарської дiяльностi
Компанiї. Члени ревiзiйної комiсiї
обираються Зборами в кiлькостi 3
(трьох) осiб, термiном на 5 (п'ять) рокiв.

До складу Ревiзiйної комiсiї входять:
Голова Ревiзiйної комiсiї Мельник
Ольга Максимiвна, заступник
головного бухгалтера Компанiї;
Ляшенко Валентина Миколаївна,
провiдний фахiвець вiддiлу
корпоративного управлiння
Департаменту з управлiння майном та
активами;
Гайнова Оксана Карлiвна, (заступник
начальника фiнансово-економiчного
управлiння - начальника фiнансовоаналiтичного вiддiлу Департаменту
комунальної власностi м. Києва
виконавчого органу Київської мiської
ради (Київської мiської державної
адмiнiстрацiї), представник
територiальної громади м. Києва.

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

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Голова правлiння президент

Кушнiр Iгор Миколайович

1971

1

2

3

Освіта
5
Вища,
Кременчуцький
державний
полiтехнiчний
унiверситет

Стаж
роботи
(років)
6
31

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

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

ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
23527052, Голова правлiння президент

09.08.2019, 5

Опис:
Керує роботою Правлiння, має право без довiреностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
(Протокол № 2 вiд 09.08.2019) обрано (переобрано) Головою правлiння - президентом ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Кушнiра Iгора Миколайовича (не
надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 09.08.2019 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: Голова правлiння - президент ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд", заступник Мiнiстра оборони України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання
(переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди отриманої вiд емiтента
та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтенат
не володiє. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.
Вища, механiкоматематичний
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
факультет
Член Правлiння
Джигiль Андрiй Iванович
1969
33
23527052, Член Правлiння,
26.04.2017, 5
Днiпропетровського
вiце-президент
державного
унiверситету
Опис:
Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства та корпоративне управлiння. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК
"Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Джигiля Андрiя Iвановича (не
надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд";
заступник директора з економiчних питань ПАТ "Одеський припортовий завод". Джигiль А.I. часткою у статутному капiталi ПАТ "ХК
"Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну
повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь- яких посад на iнших пiдприємствах та
оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 33 роки.
Член Правлiння
Бондарев Аркадiй
1966
Вища, КДУ
32
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
26.04.2017, 5
Володимирович
iм.Т.Г.Шевченка
23527052, Член Правлiння,
вiце-президент

4

5

6

Опис:
Вiдповiдає за продаж, маркетинговий напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд
25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Бондарева Аркадiя Володимировича (не надав згоди на
оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", заступник
начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м. Києва КМДА. Бондарев А.В. часткою у статутному
капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) продовження термiну повноважень.Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших
пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 32 роки.
Вища, Харкiвський
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
Дудурич Василь
Нацiональний
Член Правлiння
1977
22
23527052, Член Правлiння,
26.04.2017, 5
Михайлович
унiверситет iм.
вiце-президент
В.Н.Каразiна
Опис:
Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30 вiд 25.04.2017)
обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Дудурича Василя Михайловича (не надав згоди на оприлюднення паспортних
даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члеа Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", директор департаменту ПАТ "ХК
"Київмiськбуд", начальник виробничо-технiчного управлiння НСК "Олiмпiйський", засутпник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та
проектний iнститут землеустрою", директор ТОВ "Мастерпроект". Дудурич В.М. часткою у статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та оприлюднення
iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 22 роки.
Вища, Чернiгiвський
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
державний iнститут
Член Правлiння
Шевчук Едуард Георгiйович
1968
33
23527052, Член Правлiння,
26.04.2017, 5
економiки та
вiце-президент
управлiння
Опис:
Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол №
30 вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Шевчука Едуарда Георгiйовича (не надав згоди на
оприлюднення паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: члена Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", директор
департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ "Кременчук Житлобуд". Шевчук Е.Г. часткою у статутному
капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) продовження термiну повноважень. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших
пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 33 роки.
Член Правлiння
Новохацька Свiтлана
1962
Вища, Донецький
37
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
26.04.2017, 5
Сергiївна
iнститут радянської
23527052, Член Правлiння,
торгiвлi
вiце-президент

7

8

Опис:
Вiдповiдає за господарський та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (Протокол № 30
вiд 25.04.2017) обрано (переобрано) членом Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Новохацьку Свiтлану Сергiївну (не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних) з 26.04.2017 строком на 5 рокiв, ранiше займала посади: член Правлiння ПАТ "ХК "Київмiськбуд", Президент Державної
компанiї "Укрекокомресурси" Кабiнету мiнiстрiв України. Новохацька С.С. часткою у статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання (переобрання) - продовження термiну повноважень. Посадова
особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо
розмiру виплаченої винагороди вiд емiтента. Загальний стаж роботи становть 37 рокiв.
Вища, ТОВ
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
Кударенко Степан
Член Правлiння
1989
"Академiя
9
23527052, Член Правлiння,
20.05.2019, 1
Вiкторович
адвокатури України"
вiце-президент
Опис:
Вiдповiдає за юридичний напрямок дiяльностi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (протокол №23 вiд 20.05.2019р.):
Кударенко Степан Вiкторовiч (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" строком
на 1 рiк, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше ранiше займав посади: помiчник-консультант народного депутата України,
Апарат Верховної ради України, Член Правлiння, вiце-президент ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та
оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 9 рокiв.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
23527052, Заступник голови
Київської мiської державної
адмiнiстрацiї, Начальник
Слончак Володимир
Вища,
управлiння правового
Вiкторович, представник
Мiжрегiональна
забезпечення дiяльностi
Голова Наглядової ради
1984
14
25.07.2019, 3
територiальної громади м.
Академiя управлiння
виконавчого органу Київської
Києва
персоналом
мiської ради (Київської
мiської державної
адмiнiстрацiї), Голова
Наглядової ради ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд"

9

Опис:
Керує роботою Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Слончака Володимира Вiкторовича (заступника голови
Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала особа, протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу правової експертизи проектiв та розпоряджень управлiння правового забезпечення
секретарiату Київської мiської ради; заступник начальника управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату
Київської мiської ради; начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi Київської мiської ради секретарiату Київської мiської ради;
заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00022527, адреса мiсцезнаходження: 03680, м.
Київ, вул. Дегтярiвська, будинок 31, корпус 2); Голова Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Частка територiальної громади мiста Києва
становить 80 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що складає 52910760 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною
вартiстю 13227690 грн. Слончак Володимир Вiкторович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє, винагороди вiд
емiтента не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд 07.08.2019 (протокол № 1) Слончака Володимира Вiкторовича
(заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва обрано Головою Наглядової ради
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Строк на який призначено особу - до прийняття уповноваженим органом рiшення про припинення повноважень.
Загальний стаж роботи становить 14 рокiв.
ПрАТ "ХК "Київмiськбду",
Спасибко Олександр
Вища, Київський
23527052, Заступник голови
Секретар Наглядової
Валерiйович, представник
нацiональний
1976
21
Київської мiської державної
25.07.2019, 3
ради
територiальної громади м.
унiверситет iм. Т.Г.
адмiнiстрацiї, Секретар
Києва
Шевченка
Наглядової ради
Опис:
Приймає участь у роботi Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови
Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних, строк на який призначено особу - три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала особа, протягом п'яти рокiв: юрисконсульт, директор ТОВ "Ярославiв вал", м.Київ; помiчник вiддiлу органiзацiйно-документального
забезпечення дiяльностi голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi голови
Київської мiської державної адмiнiстрацiї (патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної
адмiнiстрацiї); заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї; Секретар Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Частка
територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що складає 52910760 штук простих
iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Спасибко Олександр Валерiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" не володiє, винагроди вiд емiтента не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд 07.08.2019 (протокол №
1) Спасибка Олександра Валерiйовича (заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника територiальної громади мiста
Києва обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Загальний стаж роботи становить 21 рiк.

Член Наглядової ради

10

11

12

Гудзь Андрiй Анатолiйович,
представник територiальної
громади м. Києва

1972

Вища, Київський
нацiональний
унiверситет iм. Т.Г.
Шевченка

25

ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
23527052, Директор
Департаменту комунальної
власностi м. Києва
виконавчого органу Київської
мiської ради (Київської
мiської державної
адмiнiстрацiї), член
Наглядової ради ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд",

25.07.2019, 3

Опис:
Приймає участь у роботi Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.07.2019р. ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Гудзя Андрiя Анатолiйовича (директора Департаменту
комунальної власностi м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), представника
територiальної громади мiста Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - три
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: заступник директораначальник управлiння приватизацiї, корпоративних прав, формування i розподiлу комунальної власностi Департаменту комунальної власностi
м.Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); директор Департаменту комунальної власностi м.
Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї); член Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що складає 52910760 штук
простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 13227690 грн. Гудзь Андрiй Анатолiйович часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" не володiє, винагороди вiд емiтента не отримував. Загальний стаж роботи 25 рокiв.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
Вища, Київський
Голова Ревiзiйної
23527052, Заступник
Мельник Ольга Максимiвна
1966
автомобiльно37
28.04.2017, 5
комiсiї
головного бухгалтера, Голова
дорожний iнститут
ревiзiйної комiсiї
Опис:
Виконує функцiї Голови Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд" Мельник Ольгу Максимiвну. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi
обiймала особа, протягом п'яти рокiв: заступник Головного бухгалтера ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (iдентифiкацiйний код юридичної особи:
23527052; адреса мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6). Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" в розмiрi 2000 акцiй (0,003%) загальною номiнальною вартiстю 500 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення
iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо отриманого розмiру винагороди вiд
емiтента. Загальний стаж роботи становить 37 рокiв.
Вища, Харкiвський
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
Секретар Ревiзiйної
Ляшенко Валентина
iнститут iнженерiв
23527052, Провiдний
1960
37
28.04.2017, 5
комiсiї
Миколаївна
комунального
фахiвець, член Ревiзiйної
будiвництва
комiсiї
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Опис:
Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Ляшенко Валентину Миколаївну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Посадова особа не надала згоди на
оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу по роботi з Наглядовою радою, Правлiнням та акцiонерами Департаменту
корпоративної полiтики та контролю ПАТ "ХК "Київмiськбуд", провiдний фахiвець вiддiлу корпоративного управлiння Департаменту з управлiння
майном та активами ПАТ "ХК "Київмiськбуд" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23527052, адреса мiсцезнаходження юридичної особи:
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6). Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" в розмiрi 2960 акцiй
(0,0046%) загальною номiнальною вартiстю 740 грн. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь-яких посад
на iнших пiдприємствах та на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди отриманої вiд емiтента. Загальний стаж роботи становить 37
рокiв.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
23527052, Заступник
начальника фiнансовоекономiчного управлiння начальник фiнансовоВища, Одеський
аналiтичного вiддiлу
Київська мiська рада в особi
державний
Член Ревiзiйної комiсiї
1969
32
Департаменту комунальної
28.04.2017, 5
Гайнової Оксани Карлiвни
економiчний
власностi м. Києва
унiверситет
виконавчого органу Київської
мiської ради (Київської
мiської державної
адмiнiстрацiї), член
Ревiзiйної комiсiї
Опис:
Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. ПАТ "ХК "Київмiськбуд" обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"ХК "Київмiськбуд" Гайнову Оксану Карлiвну (заступника начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальника фiнансово-аналiтичного
вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї),
представник територiальної громади м. Києва. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, строк на який призначено
особу - п'ять рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа, протягом п'яти рокiв: Головне
управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), начальник
аналiтичного вiддiлу, заступник начальника управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств - начальник вiддiлу звiтностi
комунальних пiдприємств Головного управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської
державної адмiнiстрацiї), заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння - начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу Головного
управлiння комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), яке з 02.01.2013
перейменовано у Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної
адмiнiстрацiї) (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 19020407, адреса мiсцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вулиця Хрещатик,
будинок 10). Частка територiальної громади мiста Києва становить 80 вiдсоткiв, що складає 52910760 штук простi iменних акцiї, загальною
номiнальною вартiстю становить 13227690 грн. Гайнова Оксана Карлiвна часткою в статутному капiталi ПАТ "ХК "Київмiськбуд" не володiє,
винагороди вiд емiтента не отримувала. Загальний стаж роботи становить 32 роки.

Головний бухгалтер
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Шевчук Свiтлана Андрiївна

1969

Вища,
Днiпропетровський
унiверситет
економiки та права

27

ТОВ "Кременчук Житлобуд",
01274136, Заступник
директора з фiнансiв та
економiки

25.06.2012,
безстроково

Опис:
Вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Згiдно наказу Голови правлiння-президента ПАТ "ХК
"Київмiськбуд" №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (не надала згоди на оприлюднення паспортних данних) прийнята на посаду
головного бухгалтера ПАТ "ХК "Київмiськбуд". Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади - заступник директора з
фiнансiв та економiки ТОВ "Кременчук Житлобуд", м. Кременчук; бухгалтер ТОВ "Житлоiнвест", м. Кременчук. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо
обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
становить 27 рокiв.

Посада
1
Голова Наглядової ради
Секретар Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова правлiння-президент
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Голова Ревiзiйної комiсiї
Секретар Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Головний бухгалтер

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Від
Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
Кількіст загальної
особи або повне найменування
ь акцій
кількості
Прості іменні
Привілейовані іменні
юридичної особи
(шт.)
акцій (у
відсотках)
2
3
4
5
6
Слончак Володимир Вiкторович,
0
0
0
0
представник територiальної громади мiста
Києва
Спасибко Олександр Валерiйови,
0
0
0
0
представник територiальної громади мiста
Києва
Гудзь Андрiй Анатолiйович, представник
0
0
0
0
територiальної громади мiста Києва
Кушнiр Iгор Миколайович
0
0
0
0
Джигiль Андрiй Iванович
0
0
0
0
Бондарев Аркадiй Володимирович
0
0
0
0
Шевчук Едуард Георгiйович
0
0
0
0
Дудурич Василь Михайлович
0
0
0
0
Новохацька Свiтлана Сергiївна
0
0
0
0
Кударенко Степан Вiкторович
0
0
0
0
Мельник Ольга Максимiвна
2 000
0,003
2 000
0
Ляшенко Валентина Миколаївна
2 960
0,004
2 960
0
Київська мiська рада в особi Гайнової
0
0
0
0
Оксани Карлiвни
Шевчук Свiтлана Андрiївна
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Виплата будь-яких винагород або компенсацiй, що мають бути виплаченi посадовим особам
емiтента у разi їх звiльнення, не передбачено.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Відсоток акцій
Ідентифікаційн
(часток, паїв), які
ий код
Найменування юридичної
належать
юридичної
особи засновника та/або
Місцезнаходження
засновнику та/або
особи
учасника
учаснику (від
засновника
загальної
та/або учасника
кількості)
01044, Україна, Шевченкiвський
Територiальна громада мiста
99999999
р-н, мiсто Київ, вулиця Хрещатик,
80
Києва
36
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Усього

80

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи розвитку Компанiї - у дотриманнi виробленої роками бiзнес-стратегiї, головне
завдання якої - будувати якiсно i здавати житловi комплекси вчасно, тримати планку
конкурентоспроможностi пiдприємства та конкурентностi його продукцiї на високому рiвнi,
продовжувати розвивати можливостi Компанiї за рахунок впровадження новiтнiх технологiй i
прийняття технологiчних рiшень, розширення асортименту продукцiї шляхом реалiзацiї
сучасних проектiв.
На перший план сьогоднi виходить не просто продаж Компанiєю звичайних квадратних метрiв
(а це орiєнтовно до 2 млн квадратних метрiв житла на рiзних етапах будiвництва), а створення
концепцiї "нового рiвня життя" - багатофункцiональних житлових комплексiв з розвинутою
соцiально-побутовою, частково або навiть повнiстю автономною iнфраструктурою, зеленою
територiєю тощо.
Компанiя чутливо реагує на тенденцiї ринку, особливо в розрiзi еволюцiї попиту та уподобань
покупцiв. Реакцiєю фахiвцiв Компанiї на змiну настроїв iнвесторiв стала оптимiзацiя загальної
площi квартир з застосуванням у проектах ергономiчних планувальних рiшень, корекцiя
спiввiдношень одно-, дво-, трикiмнатних квартир в залежностi вiд мiсця розташування ЖК, а
також вiдносної частки нежитлових примiщень з тим чи iншим певним функцiональним
призначенням, що зробило наступнi проекти Компанiї значно бiльш комфортними та
функцiональними.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" орiєнтоване своєю ринковою стратегiєю на будiвництво житла
"економ" та "комфорт" класу, однак в портфелi компанiї є також успiшно реалiзованi житловi
комплекси "бiзнес" класу (ЖК "MIRAX" та iнш.)

Компанiя завжди реагує на попит не лише гнучкою цiновою полiтикою, а й бере до уваги
побажання покупцiв у розрiзi рiзних сегментiв ринку нерухомостi.
Так в сегментi "економ" було збiльшено долю пропозицiй по малогабаритним квартирам та
квартирам-студiям, оскiльки вони користуються активним попитом.
2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд не будує так званi "смарт"-квартири, як iншi забудовники, по 18 кв.м.
Критично малий метраж просто суперечить санiтарним нормам i психологiї людини. Нашi
найменшi квартири вiд 30 кв.м, це квартири-студiї, 1-кiмнатнi починаються вiд 36-37 кв.м. Бум
на крихiтнi квартири був спровокований, по-перше, високою потребою великої кiлькостi людей
полiпшення житлових умов - "хоч маленька, але своя", бажанням жити окремо вiд батькiв, дiтей,
по-друге, хвилею вимушених переселенцiв, по-третє, прийнятною цiною таких квартир.
Альтернативою "смарт-квартирам" може i повинна стати доступна iпотека, можливiсть
застосувати при покупцi житла так званi "довгi грошi". Дуже часто у нас запитують, чи є
можливiсть розстрочки не до введення будинку в експлуатацiю, а довше? Забудовник на
бiльший термiн таку можливiсть надати не може, тому рекомендуємо йти в банк (в спiвпрацi з
фiнансовими установами є програми кредитування на вибiр).
Квартири вiд ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" можна купити за повну вартiсть, в розстрочку або за
допомогою банкiвського кредиту. Останнiм часом почастiшали запити покупцiв з купiвлi
нерухомостi i при пайовiй участi.
Найчастiше квартири в новобудовi купують за повну вартiсть. Частка таких покупок в будинках
- 80%. Це найбiльш вигiдний спосiб покупки, адже, сплачуючи повну суму, покупець отримує
знижку вiд забудовника. Таким чином, людина не тiльки економить, але i гарантовано оберiгає
свою покупку вiд зростання цiни, що неминуче вiдбувається при зведеннi будинку.
Другий за частотою використання спосiб покупки - квартира з поетапною оплатою, тобто в
розстрочку. Частка таких покупок в об'єктах Компанiї - 18%. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
пропонує досить лояльнi умови - перший внесок вiд 30-50%, решту суми розписується на
виплату рiвними частинами до введення будинку в експлуатацiю. Останнiй платiж потрiбно
оплатити за мiсяць до визначеного термiну введення будинку. Але тут є одна особливiсть - сума
залишку не фiксується, якщо протягом будiвництва буде рости вартiсть квадратнго метра, то
збiльшиться i ця сума. А як показує практика, вартiсть квадратного метра зростає в мiру того, як
зростає будинок.
Для бiльш довгих виплат краще вибрати iпотечний кредит, тим бiльше, що банки зараз дають
кредит на квартиру з пiльговими перiодами по вiдсоткам до двох рокiв. ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" в питаннях iпотеки активно спiвпрацює з "Кристалбанком" i "Укргазбанком".
Банк АТ "Кристалбанк" ПАТ "Укргазбанк"
Назва програми
"Житло майбутнього"
"Вiд мрiй до дiй"
"Житло в кредит"
Умови кредитування
Перший внесок
вiд 30%
вiд 30%
Термiн укладення правочину
5-7 робочих днiв
20-30 робочих днiв
Умови кредитування12 мiсяцiв
240 мiсяцiв першi 15 мiсяцiв-7%;
послiдуючi-вiд 24%
5%

1 рiк-7,5%;
2-й рiк-7,5%;
з 3-го року-24%
Максимальний термiн кредитування
20 рокiв
20 рокiв
Дострокове погашення кредиту без штрафних санкцiй
без штрафних санкцiй
Винагорода банку 5% вiд суми Договору
10% вiд суми кредиту

Прийняття рiшення банком по кредитуванню

3 робочi днi 10-15 робочих днiв

Однак, iпотечними кредитами покупцi користуються не так часто, недовiра до банкiвських
продуктiв все ще досить висока, як i самi банкiвськi вiдсотки, але й банки розвивають свої
програми. Для багатьох людей, яким мало термiну розстрочки при покупцi квартири, це
реальний вихiд. Частка покупок квартир в наших будинках в кредит - 2%. Для
повномасштабного вiдродження iпотеки потрiбнi грамотнi фiнансовi механiзми в самому
банкiвському секторi i державнi програми.
Запровадження кредитних програм викликало значний iнтерес у населення, надало можливiсть
потенцiйним покупцям реалiзувати потребу у придбаннi житла. Наявнiсть декiлькох програм у
рiзних банкiв розширило вибiр для покупця.
Як показує практика спiврацi з банками, iнтерес населення до кредитних програм зростає. За
2019 рiк реалiзовано 85 об'єктiв нерухомостi по вищезазначеним програмам.
Таким чином, кредитнi програми розширили спектр потенцiйних покупцiв житлової
нерухомостi, надали можливiсть покупцям з невеликим достатком придбати житло.
Крiм того, банки, з якими спiвпрацює Компанiя, у вiдповiдь на попит та новi тенденцiї ринку
нерухомостi, впроваджують i новi, лояльнi умови iпотечного кредитування, а саме: пiльговi
умови кредитування пiд 0,01% рiчних в рамках програми "Вiд мрiй до дiй" АТ "Кристалбанк".
Великий попит та значна кiлькiсть заявок на придбання квартир саме на цих умовах
кредитування показали актуальнiсть придбання житла шляхом залучення кредитних коштiв.
Але банк теж дає невисокий вiдсоток на кредит тiльки на рiк-два, а далi вступає в силу
прогресуюча ставка, в середньому вона сьогоднi 22-24%, i це дуже багато. Тому вiдродження
державних програм щодо доступного житла могло б значно розширити коло тих, хто може
дозволити купити квартиру, виплачуючи за неї щомiсяця посильну суму.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" на сьогоднi спiвпрацює з Iпотечним центром Державної
спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому
будiвництву" в реалiзацiї державних житлових програм. Департаментом продажу та маркетингу
Компанiї в 2019 роцi укладено
13 нотарiально посвiдчених договорiв купiвлi-продажу майнових прав в рамках програми
"Доступне житло" на загальну суму коштiв у розмiрi - 12 730 235,73 грн.
У разi збiльшення фiнансування державних програм, ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" готовий стати
активним учасником програм щодо забезпечення житлом громадян, в тому числi i програми
"Доступне житло".
Також Компанiя прийняла участь в програмi, яка була створена на виконання Порядку
використання коштiв, передбачених у бюджетi мiста Києва на придбання житла для окремих
категорiй населення вiдповiдно до законодавства, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) вiд 12 липня 2019
року № 1249. В результатi, було укладено 26 трьохстороннiх договорiв, Компанiя залучила
кошти на суму 35 652 119,05 грн.
Компанiя соцiально орiєнтована на реалiзацiю квартир для осiб з iнвалiднiстю, якi брали
безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї та деяких категорiй осiб, якi брали участь у
бойових дiях на територiї iнших держав, а також членiв їх сiмей, вiдповiдно до Порядку,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2018 № 214.
У разi появи нових соцiально-орiєнтованих програм забезпечення житлом громадян житлом
вiдповiдно до чинного законодавства України та в разi їх фiнансування, ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" готовий стати активним їх учасником.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", як лiдер будiвельної галузi, постiйно отримує пропозицiї прийняти
участь у конкурсних торгах щодо закупiвлi об'єктiв нерухомостi за державнi кошти. У 2019 роцi
Компанiя приймала участь та стала переможцем у на конкурсi, оголошеному Головним
управлiнням Нацiональної полiцiї у м.Києвi щодо предмету закупiвлi: Придбання квартир для
полiцейських та працiвникiв Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м.Києвi.

В ефективному девелоперському портфелi компанiї сьогоднi перебуває близько 67 житлових
будинкiв, частина з яких - введенi в експлуатацiю, частина - мають високий ступiнь готовностi.
До них можна вiднести будинки на перетинi проспекту Перемоги та вул. Борщагiвська (ЖК
"MANHATTAN CITY"), на вул. Глибочицькiй, 43 (ЖК "MIRAX"); на вул. Каховськiй, 60; на
вул. Причальнiй, 11 (ЖК "Урлiвський-1") та вул. Сортувальна, Клеманська, Канальна (ЖК
"Урлiвський-2"), на вул. Радченка, 27-29 та 27 (ЖК "Медовий" та "Медовий-2"), на проспектi
Вiдадному, 93/2 ЖК "ОТРАДА"; на вул. Жулянськiй (ЖК "Абрикосовий") та вул. Кибальчича, 2
(ЖК "Райдужний"); вул. Данченка, 28-б (ЖК "Новомостицька-Замковецька"); вул. Богатирськiй,
32 (ЖК "Iталiйський квартал"), а також будiвництво апартаментiв та на вул. Квiтки Цисик (у
Пуща Водицi) тощо.
За пiдсумком 2019 року 6 об'єктiв Компанiї отримали поштову адресу i готовi до заселення та
оформлення iнвесторам документiв на право власностi. Житловим будинкам №1, №2 та №3 по
вулицi Каховськiй, 60 присвоєно поштовi адреси: вул. Каховська, 62; вул. Каховська, 60 та вул.
Каховська, 58 вiдповiдно.
Нових проектiв у Компанiї - близько мiльйон двiстi тисяч квадратних метрiв. Це ЖК на вул.
Василенка, 2, ЖК "Курнатовського, 20", ЖК "Медовий-3" та ЖК на Жмеринськiй, житловий
комплекс на вул. Кричевського, 19 тощо.
Минулий 2019 рiк пройшов пiд впливом президентських i парламентських виборiв, а також
ревальвацiї гривнi, що далеко не найкращим чином позначилося на купiвельнiй спроможностi
громадян, якi звикли зберiгати грошi в валютi.
Незважаючи на складний перiод в економiцi України i на ринку нерухомостi, зокрема, ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" вибудовує не тiльки свiй план розвитку, але й взяв на себе вiдповiдальнiсть
та зобов'язання щодо добудови об'єктiв Української Державної будiвельної корпорацiї
"УКРБУД".
На разi Компанiя розглядає рiзнi шляхи вирiшення завершення будiвництва цих об'єктiв та
виконання зобов'язань перед iнвесторами "УКРБУД", як власними силами так i розраховуючи на
допомогу держави.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiдстуня, оскiльки ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не укладало
деривативiв або iнших правочинiв шодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Управлiння ризиками є невiд'ємною частиною дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" i
спрямоване на досягнення нею стратегiчних цiлей.
Одним з найважливiших завдань ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є прогнозування, виявлення та
оцiнювання ризикiв, якi можуть впливати на дiяльнiсть Компанiї у коротко- та довготривалiй
перспективi та реалiзацiю її стратегiї.
Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм контролем
керiвництва Компанiї. При цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення
вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння.
Вiдповiдальнiсть за ризики та управлiння ними у Компанiї на сьогоднi розподiлена мiж усiма
департаментами, вiдбувається у робочому порядку i належить до сфери дiяльностi тих осiб, якi
вiдповiдають за досягнення цiлей, пов'язаних з цими ризиками. Оцiнка ризикiв забезпечує
стабiльну дiяльнiсть пiдприємства.
Управлiння ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваностi фiнансових ризикiв та

негативного впливу на фiнансовi результати ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Керiвництво визнає, що
дiяльнiсть Компанiї пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому
середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних
чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо.
Управлiння ризиками здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної
оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо
його пом'якшення.
Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн
ринкових умов та умов дiяльностi Компанiї. Через засоби навчання та стандарти i процедури
управлiння Компанiя намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище
контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Останнi роки ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та й ринок нерухомостi України в цiлому постiйно
зустрiчається з ризиками. Пiд ризиками розумiється ймовiрнiсть виникнення збиткiв або
недоодержання доходiв у порiвняннi iз прогнозованим варiантом. Аналiз технiчних,
маркетингових, полiтичних i фiнансових ризикiв дозволив зробити висновок, що найбiльш
iмовiрними причинами вiдхилення вiд намiчених показникiв можуть бути наступнi:
Ризики
Можливi погрози
Шляхи мiнiмiзацiї ризикiв
Пiдвищення вартостi матерiалiв,
робiт i послуг Зниження рентабельностi Планування iнфляцiї й девальвацiї в
собiвартостi, забезпечення економiчної
ефективностi проектiв
Посилення конкуренцiї
Зниження рентабельностi Ефективна реклама, використання
конкурентних переваг
Змiна законодавства Будь-якi
Щоденний монiторинг законодавства й
своєчасне реагування на змiни
Порушення строкiв введення в
експлуатацiю об'єкта
Повернення коштiв
iнвесторам, штрафи,
погiршення репутацiї
Забезпечення економiчної ефективностi,
створення резерву строкiв будiвництва i
юридичний захист у договорах
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Iнформацiя вiдсутня, оскiльки кодексу корпоративного управлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
Загальними зборами акцiонерiв не затверджувався.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не застосовує кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi
(акцiї ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не проходили процедури лiстингу та не допущенi до тогiв на
бiржi), об'эднання осыб або iншого кодексу корпоартивного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Iнформацiя про практику корпоративного
законодавством вимоги, вiдсутня.

управлiння,

застосовану

понад

визначенi

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

19.04.2019
92,52
Наглядовою радою Товариства було визначено наступний порядок денний Зборiв:
1) Про обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ"ХК "Київмiськбуд" та прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
2) Про обрання Голови та Секретаря рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ"ХК "Київмiськбуд" та затвердження їх регламенту.
3) Розгляд звiту Правлiння про дiяльнiсть ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" за 2018 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ"ХК
"Київмiськбуд".
4) Розгляд звiту Наглядової ради про дiяльнiсть ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" за 2018
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ"ХК
"Київмiськбуд".
5) Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПрАТ"ХК "Київмiськбуд" за
2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
6) Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" за 2018 рiк.
7) Про затвердження розподiлу прибуткiв або способiв покриття збиткiв
ПрАТ"ХК "Київмiськбуд" за 2018рiк.
8) Про затвердження фiнансового плану ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" на 2019рiк.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного чергових рiчних загальних
зборiв акцiоенрiв (Протокол чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 22 вiд
19.04.2019 року).
19.04.019 року одним iз питань порядку денного рiчних чергових загальних зборiв
акцiонерiв Компанiї було розподiл прибутку. Рiшення про виплату дивiдендiв за
результатами дiяльностi 2018 року не прийнято. За 2018 рiк товариство отримало
27,663 млн грн. чистого прибутку. З них у резервний фонд направлено 1,38 млн.
грн., у фонд розвитку виробництва - 26,28 млн. гривень.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів

річні

позачергові
X
25.07.2019
92,51

Опис

Наглядовою радою Товариства було визначено наступний порядок денний Зборiв:
1) Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ"ХК "Київмiськбуд" та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2) Про обрання Голови та Секретаря позачерговихЗагальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та затвердження їх регламенту.
3) Про внесення (затвердження) змiн до Статуту ПрАТ"ХК "Київмiськбуд".
4) Про затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ"ХК
"Київмiськбуд".
5) Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
6) Про затвердження Положення про Правлiння ПрАТ"ХК "Київмiськбуд".
7) Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд".
8) Про вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
9) Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Iнших
пропозицiй щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного чергових рiчних загальних
зборiв акцiоенрiв (Протокол чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд
25.07.2019 року).

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

Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?

Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

Ні
X

X
X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту

Ні
X
X
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

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

Ні
X
Ні
X
X

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

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Слончак Володимир Вiкторович, Голова
Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
представник територiальної громади мiста
Києва
Функціональні обов'язки Голова Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" органiзовує
члена наглядової ради
роботу Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", головує на
засiданнях Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
Спасибко Олександр Валерiйович, Секретар
X

Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
представник територiальної громади мiста
Києва
Функціональні обов'язки Виконує обов'язки Секретаря Наглядовоъ ради ПрАТ "ХК
члена наглядової ради
"Киъвмыськбуд", приймаэ участь у засыданнях Наглядовоъ ради
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
Гудзь Андрiй Анатолiйович, Член Наглядової
X
ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", представник
територiальної громади мiста Києва
Функціональні обов'язки Приймає участь у засiданнях Наглядової ради ПрАТ "ХК
члена наглядової ради
"Київмiськбуд"
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

За 2019 рiк Наглядовою радою ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" було
проведено 57 засiдань. Рiшення Наглядовою радою приймалися в
межах повноважень, визначених чинним законодавством
України, Статутом ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та Положенням
про Наглядову раду ПрАТ "ХК "Київмiськбуд".
Зокрема, до п. 8.3. Статуту ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" до
виключної компетенцiї Наглядової ради ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" належить: 1) затвердження в межах своєї
компетенцiї положень про структурнi пiдроздiли ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд"; 2) пiдготовка та затвердження проекту порядку
денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Зборiв;
3) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання
Зборiв Наглядовою радою; 4) затвердження форми i тексту
бюлетенiв для голосування на Зборах; 5) прийняття рiшення про
проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно до
Статуту ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та у випадках, встановлених
законодавством України; 6) прийняття рiшення про продаж
ранiше викуплених ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" акцiй; 7)
прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 8) прийняття рiшення про викуп розмiщених
Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках,
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 10)
обрання голови виконавчого органу та членiв виконавчого
органу; 11) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з
головою та членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх
винагороди; 12) прийняття рiшення про припинення повноважень
чи вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд
здiйснення повноважень на умовах визначених в Статутi та
вiдповiдних контрактах, та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 13)
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування)
Компанiєю достовiрної iнформацiї про її дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння

Компанiї; 14) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження
заходiв за результатами його розгляду; 15) обрання реєстрацiйної
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України
"Про акцiонернi товариства"; 16) обрання аудитора ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" та визначення умов договору, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17)
затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора
(аудиторської фiрми) ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" для прийняття
рiшення щодо нього; 18) визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, що не
перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Зборами рiшення про
виплату дивiдендiв; 19) визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв та
мають право на участь у Зборах вiдповiдно до вимог чинного
законодавства; 20) вирiшення питань про участь ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 21)
вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких
юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 22) вирiшення
питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю
структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 23)
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд"; 24) прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди
на вчинення такого правочину , якщо ринкова вартiсть майна,
робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти)
до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
(у разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину, питання про
вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборiв);
25) визначення ймовiрностi визнання ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй; 26) прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг;
27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної
установи, яка надає Компанiї додатковi послуги, та затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг; 28) надсилання пропозицiї акцiонерам про
придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй,
вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi
товариства". У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про

вчинення значного правочину питання про вчинення такого
правочину може виноситися на розгляд Зборiв.
Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київмiськбуд": за поданням
виконавчого органу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" затверджує
основнi напрямки дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"; за
поданням виконавчого органу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
затверджує органiзацiйну структуру, штатний розпис та змiни до
них;
- погоджує укладання депозитних договорiв, а також будь-яких
iнших договорiв, якi передбачають передачi коштiв Компанiї в
управлiння фiнансовим установам та додаткових угод, якi
змiнюють iстотнi умови цих правочинiв; погоджує створення,
реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв, погоджує їх Статути
(Положення); погоджує призначення та звiльнення керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiдокремлених пiдроздiлiв тощо;
погоджує фiнансовi плани дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв; погоджує вiдчуження
будь-яких пакетiв акцiй (часток), що належать Компанiї в iнших
юридичних особах; погоджує рiшення про укладення договорiв
на одержання кредитiв, договори поруки, надання (отримання)
гарантiй, надання безоплатної i оплатної фiнансової допомоги,
надання й одержання позики, договорiв застави, договорiв
оренди та додаткових угод, якi змiнюють iстотнi умови цих
правочинiв; приймає рiшення про участь ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" в iнших суб'єктах господарювання; здiйснює
попереднiй розгляд умов i результатiв додаткової емiсiї акцiй;
виконує iншi повноваження, визначенi Статутом ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" та внутрiшнiми документами ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд".Дiяльнiсть Наглядової ради зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, що розкрито у
роздiлi "Iнформацiї про фiнансову та господарську дiяльнiсть
емiтента".
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів

Ні
X
X
X

Персональний склад
комітетів

зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X

X
X

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

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова правлiння президент Кушнiр Iгор

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Вiдповiдно до п. 8.4. статуту ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Голова
правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,

Миколайович

забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова правлiння керує
поточною дiяльнiстю Компанiї i має право: представляти
Компанiю у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської
дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за
її межами; без довiреностi представляти iнтереси Компанiї в
державних установах, пiдприємствах усiх форм власностi та
громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та
контролюючих органах; без довiреностi вчиняти вiд iменi
Компанiї правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї;
пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти
з урахуванням обмежень встановлених законодавством України,
цим Статутом та внутрiшнiми документами Компанiї; без
доручення представляти Компанiю в органах управлiння
пiдприємств (органiзацiй), учасником (акцiонером, членом) яких
є Компанiя, включаючи участь та голосування на загальних
зборах (засiданнях) учасникiв (акцiонерiв, членiв) з усiх питань
порядку денного (за виключенням вiдчуження в будь-якiй формi
акцiй що належать Компанiї в пiдприємствi (органiзацiї),
учасником (акцiонером, членом) яких є Компанiя та/або
зменшення, збiльшення статутного капiталу цих
пiдприємств(органiзацiй) на власний розсуд, надавати заяви,
клопотання, пропозицiї, пiдписувати протоколи, вiдомостi
реєстрацiї та iншi документи. Наглядова рада, Правлiння можуть
встановлювати обмеження щодо реалiзацiї Головою правлiння
повноважень визначених в цьому пунктi; органiзовує фiнансовогосподарську дiяльнiсть Компанiї, ведення бухгалтерського
(податкового) облiку та складання фiнансової звiтностi,
статистичної iнформацiї; видає вiд iменi Компанiї довiреностi;
наймає та звiльняє працiвникiв Компанiї, вживає заходи
заохочення та накладає заходи дисциплiнарнi стягнення
вiдповiдно до законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Компанiї; у межах своєї компетенцiї видає накази,
розпорядження обов'язковi до виконання усiма працiвниками
Компанiї; пiдписує колективний договiр; вживає заходи
досудового врегулювання спорiв, пiдписує позовнi заяви та
скарги, всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв,
заяв та скарг, представляти iнтереси Компанiї в судах; має право
першого пiдпису фiнансових документiв Компанiї, включаючи
банкiвськi документи; пiдписує будь-якi фiнансовi,
бухгалтерськi, податковi, банкiвськi та iншi документи i
документи податкової звiтностi Компанiї; виконувати iншi
повноваження, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi
Компанiї у межах своєї компетенцiї.

Член правлiння Джигiль
Андрiй Iванович

Член Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Джигiль Андрiй
Iванович вiдповiдальний за фiнанси та економiку (у
безпосередньому пiдпорядкуваннi перебувають Департамент
кадрового забезпечення та секретарiату, Бухгалтерiя,
Департамент фiнансоiв та економiки, Вiддiл документообiгу,
Департамент з управлiнння майном та активами (в тому числi
Дочiрнє пiдприємство "Київтранспарксервiс 1", Дочiрнє

Член правлiння Бондарев
Аркадiй Володимирович

Член правлiння Дудурич
Василь Михайлович
Член правлiння Шевчук
Едуард Георгiйович

Член правлiння
Новохацька Свiтлана
Сергiївна

пiдприємство "Медичне науково-практичне об'єднання "Медбуд"
та вiдокремлений пiдроздiл Готель "Оберiг")).
Член Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Бондарев Аркадiй
Володимирович вiдповiдальний за продаж та маркетинг (у
безпосередньому пiдпорядкувннi перебувають Департамент
продажу та маркетингу та Департамент пiдготовки
правовстановлюючих документiв).
Член Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Дудурич Василь
Михайлович вiдповiдальний вiдповiдальний за землевiдведення
та проектнi роботи (у безпосередньому пiдпорядкуваннi
перебуває Департамент землевiдведення та проектних робiт).
Член Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Шевчук Едуард
Георгiйович вiдповiдальний за органiзацiю будiвництва (у
безпосередньому пiдпорядкуваннi перебувають Департамент
технiчного забезпечення та комплектацiї будiвництва та
Департамент органiзацiї будiвництва та експлуатацiї).
Член Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Новохацька Свiталана
Сергiївна вiдповiдальна за зв'язки з громадськiстю (у
безпосередньому пiдпорядкуваннi перебувають Департамент
безпеуи та iнформацiйних технологiй, вiддiл автозабезпечення,
вiддiл госопдарської дiяльностi та вiддiл реклами та зв'язкiв iз
громадськiстю).

Член правлiння Кударенко
Степан Вiкторович

Член Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" Кударенко Степан
Вiкторович вiдповiдальний за правовий супровiд (у
безпосередньому пiдпорядкуваннi перебуває Департамент
правового супроводу).

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

Вiдповiдно до п. 8.4. Статуту ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
виконавчим колегiальним органом ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є
Правлiння. Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та
Наглядової ради.
Засiдання виконавчого органу - Правлiння проведеннi вiдповiдно
до вимог чинного законодавства, Статуту ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" та Положення про Правлiння ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд". Зокрема, вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" до компетенцiї Правлiння ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" належить: розроблення основних напрямкiв
дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та надання їх на
затвердження Наглядової ради; здiйснення пiдготовки
органiзацiйної структури, штатного розпису ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд", змiн до них та надання їх на затвердження
Наглядової ради; призначення та звiльнення керiвних осiб
(керiвника та його заступникiв) дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв за погодженням

Наглядової ради; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв,
затвердження їх Статутiв (Положень) та подання цих рiшень на
погодження Наглядової ради; затвердження фiнансових планiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених
пiдроздiлiв за погодженням Наглядової ради; прийняття рiшення
про укладення будь-яких правочинiв (угод, договорiв, контрактiв)
та додаткових угод, якi змiнюють iстотнi умови правочинiв (угод,
договорiв, контрактiв), з урахуванням обмежень зазначених у
цьому Статутi; прийняття, за погодженням з Наглядовою радою,
рiшення про укладання депозитних договорiв, а також будь-яких
iнших договорiв, якi передбачають передачi коштiв ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" в управлiння фiнансовим установам та
додаткових угод, якi змiнюють iстотнi умови цих правочинiв;
надання на погодження Наглядовiй радi пропозицiї щодо
вiдчуження будь-яких пакетiв акцiй (часток), що належать ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" в iнших юридичних особах; прийняття, за
погодженням з Наглядовою радою, рiшення про укладення
договорiв на одержання кредитiв, договорiв поруки, надання
гарантiй, надання безоплатної i оплатної фiнансової допомоги,
надання та одержання позики, договорiв застави та додаткових
угод, якi змiнюють iстотнi умови цих правочинiв; затвердження
внутрiшнiх документiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", крiм тих,
затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради; внесення пропозицiї на розгляд Загальних
зборiв та Наглядової ради щодо викупу ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" випущених ним акцiй, а також про подальший
продаж, розмiщення або анулювання викуплених таким чином
акцiй; органiзацiя випуск та розмiщення цiнних паперiв; надання
пропозицiї Наглядовiй радi про участь Компанiї у iнший
суб'єктах господарювання, а також щодо вiдчуження будь-яких
пакетiв акцiй (часток), що належать ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" в
iнших юридичних особах; вирiшення питання матерiальнотехнiчного забезпечення господарської та iншої дiяльностi ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд"; затвердження цiн, тарифiв на продукцiю та
послуги, що виробленi або надаються ПрАТ "ХК "Київмiськбуд";
встановлення форми, системи та порядку оплати працi
працiвникiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", iнших соцiальнотрудових компенсацiй, пiльг, виплат та заохочень;
- за погодженням Наглядової ради визначення перелiку
вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд", порядку їх використання та охорони; внесення
пропозицiй на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв
акцiонерiв питань, пов'язаних з дiяльнiстю ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд"; звiтування перед Наглядовою радою та
Загальними зборами акцiонерiв про виконання основних
напрямкiв дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд";
пiдготовка та органiзацiя попереднього розгляду фiнансової
звiтностi Компанiї, iнших звiтiв та висновкiв ревiзiйної комiсiї
для подальшого їх затвердження Зборами; пiдготовка та

органiзацiя попереднього розгляду фiнансових результатiв
господарської дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" на вiдповiднi
звiтнi дати;
розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок тощо; заслуховування
звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" та дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,
вiдокремлених пiдроздiлiв тощо i прийняття вiдповiдних рiшень;
- здiйснення iнших повноважень, визначених цим Статутом та
внутрiшнiми документами ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", що
необхiднi для забезпечення виконання рiшень органiв управлiння
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", а також для досягнення цiлей ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд". Дiяльнiсть виконавчого органу зумовила
змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, що
розкрито у роздiлi "Iнформацiї про фiнансову та господарську
дiяльнiсть емiтента".
Оцінка роботи
виконавчого органу
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" щорiчно проводить аудит своєї дiяльностi iз залученням провiдних
український аудиторських компанiй.
В Компанiї належним чином розроблено i затверджено внутрiшнi нормативи для системи
документообiгу та процедури внутрiшнього контролю, що спрямованi для запобiгання витоку
iнформацiї та забезпечення достовiрностi облiкових даних:
- внесення даних по затвердженнiй структурi документально, з необхiдними пiдписами, будь-якi
змiни або вiдхилення в iнформацiйному середовищi забороненi;
- контроль за доступом до даних, iх внесенням, змiнами та друком розподiлено за центрами
вiдповiдальностi;
- визначено основнi показники у довiдкових/ iнформацiйних файлах (цiна продажу, знижки,
собiвартiсть, витрати на оплату працi, тощо) та затверджено внесення вiдповiдних змiн;
- створення резервних копiй бухгалтерської програми, збереження їх в безпечному мiсцi з
обмеженим доступом, використання антивiрусних програм та регулярне iх оновлення;
- обмежено використання комп'ютерної технiки для власних потреб;
- банкiвськi транзакцiї та електронна звiтнiсть проходять стадiї електронного контролю через
вiдповiдальних за користування "електронними" ключами;
- всi активи при оприбуткуваннi в реєстрах реєструються з вiдповiдним присвоєнням
iнвентарних номерiв для спрощення їх подальшої iдентифiкацiї, документи мають
iдентифiкацiйнi номери;
- стадiйнiсть прийняття рiшення та затвердження головним органом (Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада, Правлiння Компанiї) цього рiшення забезпечує контроль щодо продажу майна,
основних засобiв та iншого устаткування на ринкових умовах, вибiр постачальника (збiр
цiнових пропозицiй, аналiз цiн, тендер, конкурс, тощо);
- вiдстежуються невиконанi заявки, невикористанi довiреностi;

- встановлено автоматичний контроль облiку робочого часу (в т.ч. i по трудовим угодам,
сумiщення професiй тощо);
- положення про вiддiли, пiдроздiли, департаменти, вiдповiднi iнструкцiї по бiзнес-процесах
забезпечують виконання повноважень iз замiщення працiвникiв у разi їх вiдсутностi у всiх
структурних пiдроздiлах;
- вiдстеження аналiтичною групою власну залежнiсть вiд кредитiв, позик та iнших обтяжуючих
документiв, достатнiсть оборотних коштiв для виробничої дiяльностi (стан чистих активiв) на
пiдставi бiзнес-планiв.
РИЗИКИ
Незалежно вiд рейтингу в сферi будiвництва, який займають забудовники (замовники,
девелопери), кожний з них на рiзних етапах свого розвитку хоча б раз зiштовхнувся з ризиками
й загрозами, якi не тiльки знижують економiчну ефективнiсть дiяльностi, але й можуть привести
до виходу з ринку нерухомостi.
Управлiння ризиками є невiд'ємною частиною дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" i
спрямоване на досягнення нею стратегiчних цiлей.
Одним з найважливiших завдань ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є прогнозування, виявлення та
оцiнювання ризикiв, якi можуть впливати на дiяльнiсть Компанiї у коротко- та довготривалiй
перспективi та реалiзацiю її стратегiї.
Останнi роки ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та й ринок нерухомостi України в цiлому постiйно
зустрiчається з ризиками. Пiд ризиками розумiється ймовiрнiсть виникнення збиткiв або
недоодержання доходiв у порiвняннi iз прогнозованим варiантом. Аналiз технiчних,
маркетингових, полiтичних i фiнансових ризикiв дозволив зробити висновок, що найбiльш
iмовiрними причинами вiдхилення вiд намiчених показникiв можуть бути наступнi:
Ризики
1) Пiдвищення вартостi матерiалiв, робiт i послуг;
2) Посилення конкуренцiї;
3) Змiна законодавства;
4) Порушення строкiв введення в експлуатацiю об'єкта.
Можливi погрози
1) Зниження рентабельностi;
2) Зниження рентабельностi;
3) Будь-якi;
4) Повернення коштiв iнвесторам, штрафи, погiршення репутацiї.
Шляхи мiнiмiзацiї ризикiв
1) Планування iнфляцiї й девальвацiї в собiвартостi, забезпечення економiчної ефективностi
проектiв;
2) Ефективна реклама, використання конкурентних переваг;
3) Щоденний монiторинг законодавства й своєчасне реагування на змiни;
4) Забезпечення економiчної ефективностi, створення резерву строкiв будiвництва i юридичний
захист у договорах
Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм контролем
керiвництва Компанiї. При цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення
вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння.
Вiдповiдальнiсть за ризики та управлiння ними у Компанiї на сьогоднi розподiлена мiж усiма
департаментами, вiдбувається у робочому порядку i належить до сфери дiяльностi тих осiб, якi
вiдповiдають за досягнення цiлей, пов'язаних з цими ризиками. Оцiнка ризикiв забезпечує
стабiльну дiяльнiсть пiдприємства.
Управлiння ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваностi фiнансових ризикiв та

негативного впливу на фiнансовi результати ПрАТ "ХК "Київмiськбуд". Керiвництво визнає, що
дiяльнiсть Компанiї пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому
середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних
чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо.
Управлiння ризиками здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної
оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо
його пом'якшення.
Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн
ринкових умов та умов дiяльностi Компанiї. Через засоби навчання та стандарти i процедури
управлiння Компанiя намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище
контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.
Управлiння ризиками
Види ризику
1. Макроекномiчнi;
2. Ринковi (галузевi);
3. Фiнансовi;
4. Операцiйнi;
5. Репутацiний ризик;
6. Форс-мажор.
Ризики
1. (Макроекномiчнi)
а) негативнi тенденцiй в економiцi, зокрема зниження ВВП, що негативно вiдобразиться на
доходах населення i вiдповiдно платоспроможному попитi;
б) коливання валютних курсiв;
в) ризик iнфляцiї, непрогнозованi змiни темпiв росту цiн на ресурси (матерiали , обладнання)
може призвезти до зростання собiвартостi продукцiї та зниження рентабельностi Компанiї;
г) нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, змiна прiоритетiв розвитку.
2. (Ринковi (галузевi))
а) Ризик посилення конкуренцiї на ринку забудовникiв, поява нових конкурентiв;
б) Ризик недобросовiсної конкуренцiї;
в) Ризики зростання вартостi будiвельних матерiалiв та обладнання. Призводять до зростання
вартостi будiвництва i зниження рентабельностi проектiв i дiяльностi Компанiї;
г) Ризик ускладнення процедур отримання дозвiльної документацiї на будiвництво, узгодження
проектiв у вiдповiдних мiсцевих (державних)органах, змiна мiстобудiвного законодавства. Все
це може призвести до збiльшення термiнiв реалiзацiї будiвельних проектiв i вiдповiдно
зростання їх вартостi. Крiм того це може мати негативнi репутацiйнi наслiдки;
д) Ризик зростання розмiру пайових внескiв. Пiдвищення розмiру пайових внескiв може
призвести до зростання вартостi будiвництва;
е) Ризик здорожчання земельних дiлянок ,змiна процедур погодження, отримання прав на
земельнi дiлянки, можуть збiльшувати термiни реалiзацiї будiвельних проектiв та їх вартiсть.
3. (Фiнансовi)
а) Кредитнi ризики. Пов'язанi з вiрогiднiстю виникнення фiнансового збитку внаслiдок
невиконання споживачем , контрагентом зобов'язань за договором. Цей ризик виникає,
головним чином, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю споживачiв.
б) Процентнi ризики пов'язанi з зростанням вiдсоткових ставок по банкiвським кредитам, що
може призвести до зростання витрат пов'язаних з обслуговування кредитiв , а також обмежити
можливостi Компанiї щодо залучення фiнансових ресурсiв.
г) Ризик лiквiдностi полягає у неспроможностi Компанiї виконати взятi фiнансовi зобов'язання у

певнi строки, що може призвести до значних штрафних санкцiй, пенi та репутацiйних втрат.
4. (Операцiйнi)
а) Ризик втрати персоналу. Даний ризик притаманний всiй будiвельнiй галузi через масову
трудову мiграцiю.
б) Ризик зниження квалiфiкацiї працiвникiв. Компанiя може нести збитки через професiйнi
помилки персоналу, менеджменту.
в) Iнформацiйнi ризики пов'язанi iз створенням, використанням, зберiганням iнформацiї.
Можуть призвести до витоку конфiденцiйної iнформацiї до конкурентiв., а також технiчних
збоїв через потрапляння до системи комп'ютерних вiрусiв.
г) Ризик розбалансованостi в роботi структурних пiдроздiлiв Компанiї щодо досягнення
поставлених цiлей та стратегiї.
д) Проектнi та технологiчнi ризики пов'язанi з помилками в проектнiй документацiї,
невiдповiднiсть проектних рiшень щодо економiчної доцiльностi реалiзацiї проектiв, помилки в
конструктивних рiшеннях.
е) Маркетинговi ризики повязанi з низьким попитом на будiвельнi проекти через похибки в
маркетингових дослiдженнях.
5. (Репутацiний ризик)
а) Ризик втрати довiри з боку акцiонерiв, клiєнтiв.
б) Ризик втрати дiлової репутацiї перед постачальниками та кредиторами.
6. (Форс-мажор)
Ризики зумовленi негативним впливом природи (стихiйнi лиха, пожежi, природнi катаклiзми).
Ступiнь ризику та шляхи їх мiнiмiзацiї
1. (Макроекномiчнi)
Помiрнi ризики. Погiршення економiчної, полiтичної ситуацiї в країнi, зниження
платоспроможного попиту, зростання цiн на товари, послуги буде мати вплив на Компанiю, як i
на всiх iнших учасникiв ринку . Компанiя має достатнiй запас мiцностi i криза 2007--2008 року
тому пiдтвердження. Мiнiмiзацiя даних ризикiв може бути за рахунок: перегляду бюджетiв
Компанiї, оптимiзацiя усiх затрат, надання розстрочки на придбання житла покупцям та iнш.
2. (Ринковi (галузевi))
а) Ризик незначний. ПрАТ "ХК"Київмiськбуд" розглядає конкуренцiю як додатковий чинник для
покращення роботи Компанiї та пiдвищення якостi будiвельних проектiв. Ризик незначний
.Компанiя працює на ринку понад 60 рокiв, має бездоганну репутацiю та є найбiльшим та
найнадiйнiшим Забудовником м. Києва.
б) Ризик помiрний . Може мати вплив на Компанiю .Полiтика Компанiї щодо придбання
матерiалiв та обладнання має чiтко регламентовану процедуру закупiвлi, що дозволяє ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" обирати найбiльш вигiднi умови поставок та економити за рахунок великих
обсягiв придбання матерiалiв обладнання.
в) Рiвень незначний . Компанiя має диверсифiкований i збалансований портфель будiвельних
проектiв в рiзних сегментах i на рiзних етапах будiвництва, що забезпечує здiйснення
безперервної господарської дiяльностi .
г) Ризик незначний.
д) Ризик помiрний . Компанiя має портфель земельних дiлянок (задiльна програма) на 3-5 рокiв.
Постiйно проводиться робота з пошуку нових дiлянок , бере участь у тендерах на купiвлю
землi, залучає до спiвпрацi власникiв земельних дiлянок.
3. (Фiнансовi)
а) Ризик помiрний. При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi
групуються згiдно з їх кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи
вiдносяться вони до фiзичних або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними
операторами, а також згiдно з їх географiчним мiсцезнаходженням, галузевою приналежнiстю,
структурою заборгованостi за строками, договiрними строками погашення зобов'язань та

наявнiстю фiнансових труднощiв у минулому.Управлiнський персонал запровадив кредитну
полiтику, згiдно з якою кожний кредитор аналiзується окремо на предмет платоспроможностi
перед тим, як буде запропоновано стандартнi умови оплати та надання послуг. Для аналiзу
використовуються, серед iншого, наявнi мiжнароднi рейтинги та, у деяких випадках, банкiвськi
довiдки.
б) Ризик незначний. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" має бездоганну кредитну iсторiю,
диверсифiкований та збалансований кредитний портфель. Кредитнi ресурси не є основним
джерелом фiнасування дiяльностi Компанiї.
в) Ризик незначний. Компанiя має достатнi показники лiквiдностi.
4. (Операцiйнi)
а) Ризик незначний. Компанiя проводить полiтику пiдвищення заробiтних плат та надає повний
соцiальний пакет. Зокрема це безкоштовне медичне обслуговування працiвникiв на базi
дочiрнього пiдприємства "Медбуд", надання матерiальних допомог на оздоровлення та iнше.
б) Ризик незначний . Компанiя ставить високi квалiфiкацiйнi вимоги щодо працiвникiв.
Постiйно проводяться заходи з пiдвищення квалiфiкацiї ( семiнари, тренiнги) за рахунок
Компанiї.
в) Ризик незначний . Компанiя мiнiмiзувала вплив даних ризикiв шляхом впровадження
новiтнього програмного забезпечення IT ENTERPRISE, що має високий ступiнь захисту та
локалiзацiю. Для прикладу,Компанiя змогла уникнути зараження глобальним вiрусом PETYA у
червнi 2017 року.
г) Ризик незначний. Компанiя спiвпрацює лише з перевiреними проектними органiзацiями ,
будь-якi проектнi змiни узгоджуються з економiчними, маркетинговими та iншими службами
Компанiї , проходять ретельну перевiрку щодо доцiльностi їх прийняття . Помилки проектних
органiзацiй вiдшкодовуються за їх рахунок.
д) Ризик незначний. Компанiя проводить ретельнi маркетинговi дослiдження. Попит на об'єкти
Компанiї завжди високий. Корекцiя ризику вiдбувається за рахунок ступеню готовностi та
цiнової полiтики.
5. (Репутацiний ризик)
а) Поява даного ризику мiнiмальна. ПрАТ "ХК "Кихвмiськбуд" на ринку понад 64 роки. Має
найвищий ступiнь довiри з боку покупцiв, цьому пiдтвердження опитування та рейтинги. Окрiм
цього головним акцiонером Компанiї є Територiальна громада мiста Києва.
б) Компанiя працює на засадах доброчесних партнерських стосункiв та мiнiмiзує виникнення
спiрних питань.
6. (Форс-мажор)
Ризик незначний.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальн
і збори
акціоне
рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи в ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiдсутнi

X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про
діяльність
акціонерного

Інформація
Інформація
розповсюдж оприлюднюється
ується на
в

Документи
надаються
для

Копії
докуме
нтів

Інформація
розміщуєтьс
я на

товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

загальних
зборах

загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
ознайомлен
фондового ринку
ня
надают
про ринок
безпосередн ься на
цінних паперів
ьо в
запит
або через особу, акціонерно акціоне
яка провадить
му
ра
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку

власному
веб-сайті
акціонерног
о
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку у вiдповiдностi до вимог
Інше (зазначити)
чинного законодавства, Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

1

Територiальна громада мiста Києва

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
99999999

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

80

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
66 138 480

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв на
Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ХК "Київмськбуд" вiдсутнi.
80% (вiдсоткiв) акцiй ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" належить територiальнiй
громадi мiста Києва

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада
Наглядова рада Компанiї є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, контролює
та регулює дiяльнiсть виконавчого органу - Правлiння.
Члени Наглядової ради обираються Зборами Компанiї у кiлькостi 3 (трьох) осiб на термiн 3 (три)
роки. До складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради Слончак Володимир
Вiкторович, заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, представник
територiальної громади мiста Києва; Секретар Наглядової ради Спасибко Олександр
Валерiйович; Член Наглядової ради Гудзь Андрiй Анатолiйович, директор Департаменту
комунальної власностi м. Києва, представник територiальної громади мiста Києва.
Правлiння
Виконавчим колегiальним органом Компанiї є Правлiння. Правлiння Компанiї здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради. Кiлькiсний склад Правлiння становить 7 осiб.
До складу Правлiння входять Голова Правлiння та шiсть членiв Правлiння. Головою правлiння є
президент Компанiї, членами Правлiння є вiце-президенти Компанiї. Голова та члени правлiння
обираються Наглядової радою.
Ревiзiйна комiсiя
Ревiзiйна комiсiя - орган Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Компанiї. Члени ревiзiйної комiсiї обираються Зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб, термiном на 5
(п'ять) рокiв. До складу Ревiзiйної комiсiї входять: Голова Ревiзiйної комiсiї Мельник Ольга
Максимiвна, заступник головного бухгалтера Компанiї; Ляшенко Валентина Миколаївна,
провiдний фахiвець вiддiлу корпоративного управлiння Департаменту з управлiння майном та
активами; Гайнова Оксана Карлiвна, (заступник начальника фiнансово-економiчного управлiння
- начальника фiнансово-аналiтичного вiддiлу Департаменту комунальної власностi м. Києва
виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї),
представник територiальної громади м. Києва.
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (членiв
Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", членiв Правлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" та
членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" визначається чинним законодавством
України, Статутом ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", Положеннями про вiдповiднi органи управлiння
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", а також контрактами, що укладенi iз посадовими особами (за
наявностi) та посадовими iнструкцiями (за наявностi).
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" визначається у вiдповiдностi до
чинного законодавства України, Статуту ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", Положень про вiдповiднi
органи управлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", контрактами, що укладенi iз посадовими особами
(за наявностi) та посадовими iнструкцiями (за наявностi).

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Дослiдження Звiту про корпоративне управлiння

Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" емiтент цiнних
паперiв зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевiрити iнформацiю, зазначену у Звiтi
про корпоративне управлiння, та висловити свою думку щодо окремих його роздiлiв. В ходi
аудиту нами дослiджено Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
включений до рiчного звiту керiвництва.
На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння адекватно вiдображає iнформацiю, зокрема:
- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента
наведено в п.5 "Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю" i фактично
вiдображає визначену полiтикою ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" систему органiв управлiння, i
викладає цiлiсну систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в дiяльностi ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд";
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента
вiдповiдає наявнiй у нас iнформацiї з цього питання i наведено в п.2 "Структура акцiонерiв та їх
частки в акцiонерному капiталi" ;
- в .2 "Структура акцiонерiв та їх частки в акцiонерному капiталi" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
повiдомляє про вiдсутнiсть iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. В ходi аудиту нами не отримано iнформацiї
про наявнiсть таких обмежень;
- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента фактично поданий у пунктi 8
"Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" - вiдповiдає дiючому
законодавству України та статутним вимогам ПрАТ "ХК "Київмiськбуд";
- повноваження посадових осiб емiтента описанi у пунктi 1 "Склад органiв управлiння ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" i не суперечить чинному Законодавству України.
Iншi роздiли звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" перевiренi нами i не
суперечать перевiренiй нами фiнансовiй звiтностi та нашим знанням про Групу, отриманим пiд
час аудиту.
Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Неплюєва
Галина Анатолiївна.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифіка
Кількість за видами акцій
Від загальної
Найменування юридичної
ційний код
Кількість акцій
Місцезнаходження
кількості акцій (у
Привілейовані
особи
юридичної
(шт.)
Прості іменні
відсотках)
іменні
особи
Територiальна громада мiста
99999999
01044, Україна,
52 910 760
80
52 910 760
0
Києва
Шевченкiвський р-н,
мiсто Київ, вулиця
Хрещатик, 36
Кількість за типами акцій
Від загальної
Кількість акцій
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
кількості акцій (у
Привілейовані
(шт.)
Прості іменні
відсотках)
іменні
Усього

52 910 760

80

52 910 760

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Примітки:

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

66 138 480

16 534 620,00

Права та обов'язки
Права та обов'язки акцiонерiв визначаються Законом
України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" та Положенням про Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Вiдсутня публiчна пропозицiя та
допуск до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового
реєстру

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
08.06.2004

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
154/10/1/20
04

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000141808 Акція проста Бездокумент
0,25
66 138 48
16 534 620
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
0
фондового ринку
рна іменна
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не має
поданих заяв i намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi та включення цiнних паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках.
Протягом звiтного року додаткових емiсiй цiнних паперiв ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" не здiйснювалось.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
08.06.2004

2
154/10/1/2004

3
UA4000141808

4
66 138 480

5
16 534 620

6
57 580 791

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
У ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є неголосуючi акцiї вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
усього (тис. грн)
Найменування основних
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок на кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
469 252
237 051
0
0
469 252
237 051
будівлі та споруди
136 027
93 653
0
0
136 027
93 653
машини та обладнання
18 211
8 346
0
0
18 211
8 336
транспортні засоби
14 393
9 641
0
0
14 393
9 641
земельні ділянки
75 359
75 359
0
0
75 359
75 359
інші
225 262
50 062
0
0
225 262
50 062
2. Невиробничого
0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
469 252
237 051
0
0
469 252
237 051
Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби
використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до
нормативних строкiв експлуатацiї та технiчних характеристик. Первiсна
варiсть основних засобiв станом на 01.01.2019 р. становила 469 252 тис.
грн., станом на 31.12.2019 р. - 337 631 тис. грн. Амортизацiя станом на
Опис
31.12.2019 р. становила 80 002 тис. грн., коефiцiєнт зносу основних
засобiв становив 23,69%. Ступiнь використання основних засобiв
високий, - вiдповiдно до виробничих потреб. Обмежень на
використання майна емiтента не має. Змiна в структурi основних
засобiв зумовлена їх продажем (лiквiдацiєю) та перекласифiкацiєю.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 615 664
1 594 082
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
16 535
16 535
Скоригований статутний капітал
16 535
16 535
(тис.грн)
Опис
Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою
забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для
забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Управлiнський
персонал контролює як структуру статутного капiталу, так i доходнiсть капiталу.
Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю,
яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i перевагами i стабiльнiстю, якi
забезпечує стiйка позицiя капiталу. Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до
управлiння капiталом. Станом на 31.12.2019 р. чистi активи Компанiї в сумi 1 615 664 тис.
грн. перевищують зареєстрований власний капiтал Компанiї, затверджений у Статутi, на 1
599 129 грн. Станом на 31.12.2018 р. чистi активи Компанiї в сумi 1 594 082 тис. грн.
перевищують зареєстрований власний капiтал Компанiї, затверджений у Статутi, на 1 577
547 тис. грн.
До вiдома, розмiр статутного капiталу ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" складає 16 535 тис. грн.

Висновок

Розрахунок чистих активiв Компанiї за попереднi та звiтний перiоди проводився з
дотриманням вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про
схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств" вiд 17.11.2004 р. № 485.
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України,
оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2019 на 1 615 664 тис. грн.
перевищує розмiр статутного капiталу, розмiр якого (статутного капiталу) складає 16 535
тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина
користування
Види зобов’язань
виникнення
боргу (тис.
коштами
грн)
(відсоток річних)
Кредити банку
X
300 000
X
у тому числі:
кредит банку
06.06.2017
20 000
19
кредит банку
29.05.2018
30 000
19
кредит банку (вiдновлювальна
24.01.2018
250 000
19
кредитна лiнiя)
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
X
0
X
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
кожним власним випуском):
0
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
власним випуском):
0
0
за векселями (всього)
X
0
X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
X
0
X
паперами) (за кожним видом):
0
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
X
0
X
видом):
0
X
Податкові зобов'язання
X
3 167
X
Фінансова допомога на зворотній
X
0
X
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
X
3 106 810
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
3 409 977
X
Опис
Iншої iнформацiї не має.

Дата
погашення
X
31.12.2020
28.05.2021
23.01.2021
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
Публiчне акцiонерне товариство
ім'я, по батькові фізичної особи
"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Шевченкiвський р-н,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

мiсто Київ, вулиця Тропiнiна, 7Г
Рiшення № 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
0445910400
0444825201
Депозитарна дiяльнiсть центрального
депозитарiю
З Публiчним акцiонерним товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
укладено договiр про обслуговування
випускiв цiнних паперiв вiд 17.06.2014
року.
Акцiонерне товариство "Комерцiйний
банк "Глобус"
Акціонерне товариство
35591059
04073, Україна, Оболонський р-н, мiсто
Київ, провулок Куренiвський, 19/5
АЕ № 263375
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
24.09.2013
0445857100
044 5456351
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Iз
Акцiонерним
товариством
"Комерцiйний банк "Глобус" укладено
договiр про обслуговування рахунка в
цiнних паперах вiд 07.11.2013 р.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа, заклад)
21676262
03150, Україна, Голосiївський р-н,
мiсто Київ, вулиця Антоновича, 51,
офiс 1206
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
0442875670
0442875673
Дiяльнiсть з оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

учасникiв фондового ринку
Оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасникiв фондового ринку
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
компанiя "Кроу Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33833362
04070, Україна, Подiльский р-н, мiсто
Київ, вулиця Спаська, 37
3681
Аудиторська палата України
0443312156
0443312156
Аудиторська дiяльнiсть
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
Аудиторська
компанiя "Кроу Україна" надає послуги
з обов'язкового аудиту консолiдованої
та окремої фiнансової звiтностi ПрАТ
"ХК "Київмiськбуд" вiдповiдно до
Мiжнарожних стандартiв фiнансової
звiтностi.

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
м.Київ, Печерський р-н

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

23527052

Територія
за КОАТУУ
8038200000
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Організація будівництва будівель
за КВЕД
41.10
діяльності
Середня кількість працівників: 349
Адреса, телефон: 01010 мiсто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 0442805360
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

2 692
6 292
( 3 600 )
0
387 099
462 693
( 75 594 )
120 099
137 744
( 17 645 )
0
0
(0)

1 933
5 260
( 3 327 )
0
252 009
317 050
( 65 041 )
148 083
163 765
( 15 682 )
0
0
(0)

1030

20 113

20 113

1035
1040
1045
1050
1060

62
18 576
0
0
0

62
14 145
0
0
0

1065

0

0

Код
рядка

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
548 641

0
436 345

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

7 214 943
0
0
0
0
0
0
0

8 468 527
0
0
0
0
0
0
0

1125

101 650

87 937

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

78 169
3 322
0
0
0
14 610
0
140 762
0
0
1 262
0

333 605
2 489
0
0
0
32 943
0
43 307
0
0
1 402
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
434 209
7 988 927

0
0
0
0
675 079
9 645 289

1200

0

0

1300

8 537 568

10 081 634

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

16 535
0
47 007
1 830
0
0
0
1 524 916
(0)
(0)

16 535
0
45 649
664
0
0
0
1 548 613
(0)
(0)

Код
рядка

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

1435
1495

0
1 590 288

0
1 611 461

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

3 978
0
300 000
3 519 941
322 144
0
0
0
0

10 172
0
50 826
5 013 465
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
4 146 063

0
0
0
0
0
0
0
5 074 463

1600
1605

45 000
0

249 174
0

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

0
466 534
936
33
0
2
2 229 839
4 392
0
0
39 046
0
0
15 468
2 801 217

6 257
588 591
2 236
1 553
139
476
2 292 560
4 266
0
0
243 647
0
0
8 364
3 395 710

1700

0

0

1800
1900

0
8 537 568

0
10 081 634

Керівник

Кушнiр Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Шевчук Свiтлана Андрiївна

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд"

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

23527052

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

1801003

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

3 033 550

2 793 511

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 770 492 )
(0)

( 2 550 136 )
(0)

2090

263 058

243 375

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
140 240

0
0
0
78 973

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 121 338 )
( 136 186 )
( 86 654 )

( 109 232 )
( 98 533 )
( 81 772 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

59 120

32 811

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
5 735
0
0
( 13 008 )
(0)
(0)
0

0
7
55
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

51 847

36 756

2295
2300

(0)
16 701

(0)
10 701

2305

0

0

2350

35 146

26 055

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
35 146

0
26 055

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
744 563
Витрати на оплату праці
2505
96 280
Відрахування на соціальні заходи
2510
18 527
Амортизація
2515
27 247
Інші операційні витрати
2520
2 228 053
Разом
2550
3 114 670
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
66 138 480

За аналогічний
період
попереднього
року
4
653 785
90 510
17 186
13 993
2 064 199
2 839 673
За аналогічний
період
попереднього
року
4
66 138 480

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2605
2610

66 138 480
0,000500

66 138 480
0,000400

2615

0,000500

0,000400

2650

0,00

0,00

Керівник

Кушнiр Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Шевчук Свiтлана Андрiївна

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд"

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

23527052

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

1801004

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 209 745
0
0
2 052
0
3 439 484
329

5 174 065
0
0
1 251
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

265
9 746
0
0
0
104 558

0
0
0
0
0
167 903

3100
3105
3110
3115
3116

( 4 173 973 )
( 77 482 )
( 20 862 )
( 47 693 )
( 8 942 )

( 4 338 504 )
( 69 766 )
( 19 408 )
( 50 163 )
(0)

3117

( 2 998 )

(0)

3118

( 35 753 )

(0)

3135
3140
3145

( 567 724 )
( 16 673 )
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 34 023 )
172 251

(0)
( 720 026 )
145 352

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

3200
3205

0
219 164

0
38 415

3215
3220
3225
3230

0
3 253
0
0

0
1 680
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 30 582 )
(0)
(0)

(0)
( 147 293 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
191 835

(0)
107 198

3300
3305

0
0

0
325 000

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 45 000 )
( 133 )
( 62 569 )
(0)

(0)
( 260 441 )
( 23 009 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 9 256 )
116 958
97 374
140 762
81
43 307

( 64 952 )
23 402
14 752
126 018
8
140 762

Керівник

Кушнiр Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Шевчук Свiтлана Андрiївна

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд"

Дата
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за ЄДРПОУ
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

Код
рядка

За звітний період

1801006

За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

4

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3305

0

Х

0

Х

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

Х

0

Х

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Керівник

Кушнiр Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Шевчук Свiтлана Андрiївна

КОДИ

Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд"

Підприємство

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

23527052

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
16 535
0

4
47 007
0

5
1 830
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
1 524 916
0

4010
4090
4095

0
0
16 535

0
0
47 007

0
0
1 830

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
1 590 288
0

13 971
0
1 510 945

0
0
0

0
0
0

13 971
0
1 576 317

0

35 146

0

0

35 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

1 358
0

1 166
0

0
0

2 522
0

0
0

0
0

2
0

4295
4300

0
16 535

1 358
45 649

1 166
664

0
0

37 668
1 548 613

0
0

0
0

35 144
1 611 461

Керівник

Кушнiр Iгор Миколайович

Головний бухгалтер

Шевчук Свiтлана Андрiївна

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд"
м.Київ, Печерський р-н

Дата

29.12.2019

за ЄДРПОУ

23527052

Територія
за КОАТУУ
8038200000
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Організація будівництва будівель
за КВЕД
41.10
діяльності
Середня кількість працівників: 693
Адреса, телефон: 01010 мiсто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 0442805360
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1-к
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних

1801007

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

2 730
6 332
( 3 602 )
0
392 068
469 252
( 77 184 )
120 099
137 744
( 17 645 )
0
0
(0)

1 947
5 786
( 3 838 )
0
257 629
337 631
( 80 002 )
148 083
163 765
( 15 682 )
0
0
(0)

1030

19 177

19 177

1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065

62
18 576
0
0
0
0
0

62
14 145
0
0
0
0
0

Код
рядка

фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1090
1095

0
552 712

0
441 043

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

7 217 718
0
0
0
0
0
0
0

8 470 732
0
0
0
0
0
0
0

1125

107 673

93 116

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

78 972
3 367
3
0
0
14 125
0
145 792
0
0
1 277
0

333 592
2 489
0
0
0
32 975
0
49 947
0
0
1 404
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
434 416
8 003 340

0
0
0
0
675 359
9 659 614

1200

0

0

1300

8 556 052

10 100 657
На кінець
звітного
періоду
4
16 535
0
45 649
877
0
0
0
1 552 603
(0)

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

16 535
0
47 306
1 830
0
0
0
1 528 411
(0)

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

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

1430
1435
1490
1495

(0)
0
0
1 594 082

(0)
0
0
1 615 664

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

3 978
0
300 000
3 519 941
322 144
0
0
0
0

10 178
0
50 826
5 014 012
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
4 146 063

0
0
0
0
0
0
0
5 075 016

1600
1605

45 000
0

249 174
0

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

0
475 708
1 478
43
359
1 355
2 236 122
0
0
0
40 293
0
0
15 592
2 815 907

6 257
597 873
3 167
1 796
520
2 207
2 292 559
0
0
0
245 499
0
0
12 721
3 409 977

1700

0

0

1800
1900

0
8 556 052

0
10 100 657
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Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

1801008

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

3 118 691

2 866 216

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 849 460 )
(0)

( 2 617 347 )
(0)

2090

269 231

248 869

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
148 221

0
0
0
84 948

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 132 192 )
( 136 397 )
( 87 971 )

( 118 389 )
( 98 568 )
( 81 903 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

60 892

34 957

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

3 253
2 482
0
0
( 13 008 )
(0)
(0)
0

4 800
7
55
0
(0)
(0)
( 917 )
0

2290

53 619

38 902

2295
2300

(0)
17 204

(0)
11 239

2305

775

0

2350

35 640

27 663

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
35 640

0
27 663

0

0

0

0

35 640

27 663

0

0

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
765 434
Витрати на оплату праці
2505
129 947
Відрахування на соціальні заходи
2510
25 953
Амортизація
2515
29 876
Інші операційні витрати
2520
2 254 810
Разом
2550
3 206 020
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

За аналогічний
період
попереднього
року
4
677 359
93 518
20 690
16 576
2 108 064
2 916 207

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

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
66 138 480
66 138 480
0,000500

За аналогічний
період
попереднього
року
4
66 138 480
66 138 480
0,000400

2615

0,000500

0,000400

2650

0,00

0,00

Керівник

Кушнiр Iгор Миколайович
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-к
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

1801009

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

4 744 324
0
0
2 533
0
0
0

5 264 333
0
0
1 251
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
116 284

0
0
0
0
0
168 661

3100
3105
3110
3115
3116

( 4 792 132 )
( 104 003 )
( 28 234 )
( 57 556 )
(0)

( 4 391 325 )
( 90 324 )
( 25 034 )
( 58 330 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 51 883 )
170 617

(0)
( 720 691 )
148 541

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

3200
3205

0
219 164

0
38 415

3215
3220
3225
3230

0
3 253
0
0

0
1 680
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 30 582 )
(0)
(0)

(0)
( 147 293 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
191 835

(0)
107 198

3300
3305

0
0

0
325 000

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 45 000 )
( 133 )
(0)
(0)

(0)
( 260 441 )
( 23 009 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 71 824 )
116 957
95 739
145 792
106
49 947

( 64 952 )
23 402
17 941
127 861
8
145 792
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-кн
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

Код
рядка

За звітний період

1801010

За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

4

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3305

0

Х

0

Х

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

Х

0

Х

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0
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Головний бухгалтер

Шевчук Свiтлана Андрiївна

КОДИ

Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя
"Київмiськбуд"

Підприємство

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

23527052

Консолідований звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД
Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
47 306
1 830
0
1 528 41
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

1

2
4000

3
16 535

4005

0

4010
4090
4095

0
0
16 535

0
0
47 306

0
0
1 830

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112
4113

Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці

1801011

Всього

Неконтр
ольована
частка

Разом

10
1 594 082

11
0

12
1 594 082

0

0

0

0
0
0

0
0
0

14 058
0
1 580 024

0
0
0

14 058
0
1 580 024

0

14 058
0
1 514 35
3
35 640

0

0

35 640

0

35 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

1 657
0

953
0

0
0

2 610
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
16 535

1 657
45 649

953
877

0
0

2 610
1 552 60
3

0
0

0
0

0
1 615 664

0
0

0
1 615 664

Керівник
Головний бухгалтер

Кушнiр Iгор Миколайович
Шевчук Свiтлана Андрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про Групи
До групи ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" (далi - Група) входять наступнi пiдприємства:
Головне пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Холдингова Компанiя "Київмiськбуд"
(далi - Компанiя) засноване у 1955 роцi.
Юридична адреса Компанiї: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.
Основними видами дiяльностi Компанiї є:
- координацiя дiяльностi пiдприємств будiвельного комплексу;
- виконання функцiй замовника з будiвництва, реконструкцiї та проектування об'єктiв;
- виконання функцiй генпiдрядника за об'єктами мiських заказiв, зарубiжних та iнших
iнвесторiв;
- iнвестицiйна дiяльнiсть - розробка та впровадження схем залучення коштiв в будiвництво.
Крiм того, Компанiя здiйснює дiяльнiсть в готельному бiзнесi i має на своєму балансi готель,
який видiлено в окремий структурний пiдроздiл.
Також до Групи включенi дочiрнi пiдприємства, якi знаходяться пiд контролем Компанiї:
- Дочiрнє пiдприємство МНПО "Медбуд" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", створене у 1998 роцi.
Основний вид дiяльностi: надання медичних послуг;
- Дочiрнє пiдприємство "Київтранспарксервiс-1" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", створене у 1995
роцi. Основний вид дiяльностi: обслуговування та експлуатацiя багатоповерхових гаражiв.
Дочiрнi пiдприємства МНПО "Медбуд" та "Київтранспарксервiс-1" створенi на пiдставi рiшень
Правлiння Компанiї. З моменту створення та включно до дати затвердження фiнансової
звiтностi Компанiї належить 100% в статутному капiталi цих дочiрнiх пiдприємств.
Пiдприємства Групи здiйснюють свою дiяльнiсть на внутрiшньому ринку України.
Головне пiдприємство Групи ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є лiдером будiвельної галузi України.
Найбiльший та найвизначнiший оператор ринку нерухомостi користується довiрою суспiльства
та орiєнтований на потреби громади з середнiм рiвнем доходiв. ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" активний учасник державної програми "Доступне житло". Дiяльнiсть Компанiї, пов'язана з
розвитком житлового будiвництва, отримала статус "Народного проекту".
2. Облiкова полiтика
Фiнансова звiтнiсть Групи за 2019 рiк була затверджена Керiвництвом до випуску 23 квiтня
2019 р.
Основа складання
Представлена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. МСФЗ включають стандарти та iнтерпретацiї, що затвердженi
Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (надалi - МСБО) та iнтерпретацiї Постiйного комiтету з iнтерпретацiй, затвердженi
Мiжнародним комiтетом зi стандартiв, якi продовжують дiяти.
Фiнансова звiтнiсть Групи була складена вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть була
складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв,
утримуваних для продажу, що вiдображенi за справедливою вартiстю.
Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) № 21 "Вплив змiн валютних
курсiв" та його тлумаченням, валютою вимiру Групи, яка вiдображає економiчну суть
вiдповiдних подiй та обставин, є гривня.
Використання оцiнок
Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на
суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в
основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та
оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигiд, визначення ефективної

вiдсоткової ставки. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, яка була вiдома на момент складання
фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш вiрогiдного сценарiю майбутнього
розвитку бiзнесу Групи (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх
очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд
його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як
очiкувало Керiвництво Групи. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки,
рiзницi вiдображаються в Звiтi про комплекснi прибутки та збитки i змiнюються припущення.
Безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi. Згiдно з
цим припущенням дiяльнiсть Групи розглядається як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть
у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися, припиняти дiяльнiсть
або шукати захисту вiд кредиторiв згiдно iз законами або нормативними актами.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним на дату
операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах,
перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату балансу. Всi рiзницi вiдображаються в
Звiтi про комплекснi прибутки та збитки.
Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi нематерiальнi
активи, придбанi, отриманi або створенi, але не готовi надавати економiчнi вигоди,
вiдображаються у складi активiв у стадiї створення. Пiсля готовностi до використання
нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.
Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом
корисного термiну їх використання (вiд 1 до 10 рокiв).
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Термiни i методи
нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний
термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн
амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Об'єкти, зi строком корисної експлуатацiї бiльше одного року, вартiсть яких є несуттєвою, за
рiшенням органу, визнаються або у складi основних засобiв з амортизацiєю вiдповiдно до
положень Облiкової полiтики або облiковуються на окремому рахунку у складi малоцiнних
необоротних матерiальних активiв з нарахуванням амортизацiї на дату їх визнання у повному
розмiрi їх вартостi (100 % зносу).
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв
корисного використання, встановлених уповноваженим органом.
Групи роздiляє подальшi витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види:
- утримання i техобслуговування;
- ремонт;
- модернiзацiя.
Вид подальших витрат на основнi засоби визначає уповноважений орган, з урахуванням
рекомендацiй пiдроздiлiв, вiдповiдальних за експлуатацiю вiдповiдних основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв, визнається
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю

об'єкта.
Прибуток чи збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв,
включається до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСФЗ 16
"Оренда" не вимагає iншого пiсля продажу з подальшою орендою). Прибуток не може
класифiкуватися як виручка i визнається у складi iнших доходiв вiдповiдного перiоду.
Перегляд облiкових оцiнок щодо основних засобiв (термiн корисної служби, метод амортизацiї,
лiквiдацiйна вартiсть тощо) здiйснюється щонайменше на рiчну звiтну дату (або на дату рiчної
iнвентаризацiї, що максимально наближена до звiтної дати), або частiше, за наявностi явних
свiдчень їх змiн.
У разi зниження iнтенсивностi використання основних засобiв здiйснюється перегляд облiкових
оцiнок в частинi очiкуваного термiну корисного використання з одночасним переглядом методу
амортизацiї на дату такого перегляду.
Оренда
Активи у формi права користування
Пiдприємство застосовує єдиний пiдхiд до визнання та оцiнки всiх договорiв оренди, за
винятком короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю. Пiдприємство визнає
зобов'язання з оренди щодо здiйснення орендних платежiв i активи у формi права користування,
якi представляють собою право на використання базових активiв.
Пiдприємство визнає активи у формi права користування на дату початку оренди (тобто дату, на
яку базовий актив стає доступним для використання). Активи у формi права користування
оцiнюються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених
збиткiв вiд знецiнення, з коригуванням на переоцiнку зобов'язань з оренди. Первiсна вартiсть
активiв в формi права користування включає величину визнаних зобов'язань з оренди, понесенi
початковi прямi витрати i оренднi платежi, здiйсненi на дату початку оренди або до такої дати,
за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв по орендi. Активи у формi права
користування амортизуються лiнiйним методом протягом коротшого з таких перiодiв: термiн
оренди або передбачуваний термiн корисного використання активiв. Пiдприємство визначило
наступнi строки корисного використання:
Земля 3-5 рокiв
Будiвлi та споруди 3-5 рокiв
Машини та обладнання 3-5 рокiв
Транспортнi засоби та автомобiлi 3-5 рокiв
Iншi активи 3-5 рокiв
Активи у формi права користування також пiддаються перевiрцi на предмет знецiнення.
Зобов'язання з оренди
На дату початку оренди Група визнає зобов'язання з оренди, якi оцiнюються по приведеної
вартостi орендних платежiв, якi повиннi бути здiйсненi протягом термiну оренди. Оренднi
платежi включають фiксованi платежi (в тому числi по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням
будь-яких стимулюючих платежiв по орендi до отримання, змiннi оренднi платежi, якi залежать
вiд iндексу або ставки, i суми, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiями лiквiдацiйної
вартостi.
Короткострокова оренда i оренда активiв з низькою вартiстю
Пiдприємство застосовує звiльнення вiд визнання щодо короткострокової оренди до своїх
короткостроковими договорами оренди активiв (тобто до договорiв, за якими на дату початку
оренди термiн оренди становить не бiльше 12 мiсяцiв). Пiдприємство також застосовує
звiльнення вiд визнання щодо оренди активiв з низькою вартiстю до договорiв оренди, вартiсть
яких вважається низькою. Оренднi платежi по короткостроковiй орендi та оренди активiв з
низькою вартiстю визнаються як витрати лiнiйним методом протягом термiну оренди.
Iнвестицiйна нерухомiсть
В окремих випадках частина об'єкта може використовуватися для отримання орендної плати або
збiльшення капiталу, а iнша частина - для виробництва або постачання товарiв чи послуг, або

для адмiнiстративних цiлей. Якщо такi частини об'єкта можуть бути реалiзованi незалежно один
вiд одного (або незалежно один вiд одного вiдданi в оренду), Група враховує зазначенi частини
об'єкта окремо. Якщо ж частини об'єкта не можна реалiзувати окремо, об'єкт вважається
iнвестицiйною нерухомiстю тiльки в тому випадку, якщо лише незначна частина цього об'єкта
(менше 80 вiдсоткiв ) призначена для виробництва або постачання товарiв чи послуг, або для
адмiнiстративних цiлей.
Iнвестицiйна нерухомiсть подається у звiтi про фiнансовий стан у складi необоротних активiв
окремою статтею.
Iнвестицiйну нерухомiсть Група оцiнює первiсно за її собiвартiстю.
В якостi своєї Облiкової полiтики Група приймає модель справедливої вартостi i застосовує
обрану Облiкову полiтику до всiх об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi.
Фiнансовi iнвестицiї
Iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство визнається з дати виникнення у Групи правочинностi
мати суттєвий вплив на операцiйну i фiнансову полiтику даного асоцiйованого пiдприємства.
Значний вплив має мiсце, якщо Група володiє вiд 20 до 50 вiдсоткiв прав голосу в iншому
пiдприємствi. I навпаки, значний вплив вiдсутнiй, якщо iнвестор володiє менше 20 вiдсоткiв
прав голосу.
Iнвестицiя вiдображається окремим рядком у складi необоротних активiв у Звiтi про фiнансовий
стан..
Iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство облiковується з використанням методу участi в капiталi.
Вiдповiдно до методу участi в капiталi балансову вартiсть збiльшують або зменшують:
- Частка iнвестора в прибутку або збитку пiсля оподаткування асоцiйованого пiдприємства
(представляється окремим рядком у звiтi про прибутки та збитки);
- Частка iнвестора в iншому сукупному доходi асоцiйованого пiдприємства, наприклад, в
величинi накопичених курсових рiзниць i в змiнах, що виникли в резервi з хеджування потокiв
грошових коштiв (представляється окремим рядком у звiтi про сукупнi прибутки та збитки);
- Дивiденди, отриманi вiд асоцiйованого пiдприємства, зменшують балансову вартiсть
вiдповiдної iнвестицiї.
Якщо частка Групи у збитках асоцiйованого пiдприємства дорiвнює або перевищує вартiсть
iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство, то Група визнання збитки в межах балансової вартостi
iнвестицiї.
Пiсля зменшення вартостi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства господарювання до нуля,
додатковi збитки та зобов'язання визнаються тiльки у тому обсязi, щодо якого Група взяла на
себе юридичнi або конструктивнi зобов'язання або здiйснила платежi за дорученням
асоцiйованого пiдприємства. Якщо у подальшому асоцiйоване пiдприємство вiдображає у
звiтностi прибутки, Група поновлює визнання своєї частки цих прибуткiв тiльки пiсля того, як
його частка прибуткiв дорiвнює частцi невизнаних збиткiв.
Нереалiзованi прибутки за операцiями з асоцiйованими пiдприємствами виключаються в межах
частки iнвестора в асоцiйованому пiдприємствi. Нереалiзованi збитки виключаються в тому ж
порядку.
Фiнансовi iнструменти
Визнання, первiсна оцiнка та припинення визнання
Група визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i
лише тодi, коли вона стає стороною договiрних домовленостей щодо цього iнструмента.
Операцiї з фiнансовими iнструментами визнаються в звiтi про фiнансовий стан на дату
розрахунку, тобто на дату його надання (отримання) i первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю, скоригованою на витрати на проведення операцiї, за винятком тих, що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю.
Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна операцiї
(тобто вартiсть наданих або отриманих коштiв) скоригована на витрати на проведення операцiї,

за винятком тих, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi
первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, на придбання, випуск або вибуття
фiнансового активу чи зобов'язання i якi не були б отриманi (сплаченi), якби операцiя не
вiдбулася. Витрати на проведення операцiї, наприклад, включають виплати та комiсiйнi,
сплаченi за надання (отримання) фiнансового iнструменту, витрати на реєстрацiю та оцiнку
заставного майна, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi i
т.iн.
Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими
iнструментами, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на
зберiгання.
Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли є рiзниця мiж
справедливою вартiстю та цiною операцiї (угоди), пiдтвердженням якої можуть бути iншi
поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або метод
оцiнки, який у якостi базових даних використовує лише данi з вiдкритих ринкiв.
За вiдсутностi активного ринку основою для визначення поточної справедливої вартостi є данi
про останнi договори, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами. Суми, що отриманi пiд час
проведення примусових операцiй (вимушений розпродаж майна в рахунок погашення боргiв,
пiд час лiквiдацiї тощо), не є справедливою вартiстю.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, щодо яких немає iнформацiї
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
дисконтування грошових потокiв та аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Якщо вплив дисконтування майбутнiх грошових потокiв, що очiкується отримати вiд таких
фiнансових iнструментiв, є несуттєвим справедлива вартiсть визначається в сумi собiвартiсть
операцiї при визнаннi фiнансового iнструменту.
Застосування методик оцiнки може потребувати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими
даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається в тих випадках, за яких замiна
такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни сум
прибутку, доходiв, витрат, загальної суми активiв чи зобов'язань.
Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання
грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Група припинило
здiйснювати контроль над активом.
Кредити пiдлягають списанню, коли немає об?рунтованих очiкувань щодо їх вiдшкодування. Як
правило, у таких випадках Група визначає, що у позичальника немає активiв чи джерел доходу,
що можуть генерувати грошовi потоки в обсязi, достатньому для погашення сум заборгованостi,
що пiдлягають списанню. Однак Група може продовжувати здiйснювати дiяльнiсть, спрямовану
на стягнення заборгованостi за списаними фiнансовими активами згiдно з полiтикою
вiдшкодування сум, належних до погашення.
Група може припинити визнавати (списати з балансу) фiнансове зобов'язання тiльки пiсля його
погашення, тобто коли зобов'язання буде виплачено, анульовано або припинено з закiнченням
термiну його дiї, або при звiльненнi позичальника вiд зобов'язань кредитором або за законом.
Подальша оцiнка фiнансових активiв
В залежностi вiд бiзнес-моделi, використовуваної Групою для управлiння фiнансовими
активами, та вiд характеристик фiнансового активу, пов'язаних з передбаченими договором
потоками грошових коштiв, фiнансовий актив оцiнюється :
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка (отримання в
зазначенi термiни потокiв грошових коштiв, якi є виключно платежами основного боргу та
вiдсоткiв на непогашену суму основного боргу); або
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв; i
його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної
суми.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як оцiнюванi за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус
будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти
включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких
премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди
при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента.
Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi
виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються
протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках,
протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Розрахунок
поточної вартостi включає всi гонорари та комiсiйнi виплати, сплаченi або отриманi сторонами
договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Класифiкацiя фiнансових активiв пiсля первiсного визнання не змiнюється, так як властивi
обмеження щодо господарської дiяльностi Групи не дозволяють змiнювати свою бiзнес-модель
з управлiння фiнансовими активами. Класифiкацiя фiнансових зобов'язань пiсля первiсного
визнання не пiдлягає змiнi.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю.
З 1 сiчня 2018 року Група здiйснює оцiнку знецiнення у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти" для активних операцiй, облiк яких ведеться за амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. У вiдповiдностi з загальним пiдходом в
залежностi вiд мiри погiршення кредитної якостi з моменту початкового визнання Група
вiдносить фiнансовi iнструменти до одної з наступних стадiй оцiнки знецiнення:
Стадiя 1. Умови договору виконуються (для договорiв без прострочення або до 30 днiв
прострочення). Вiдсутнє значне зростання кредитного ризику. Застосовується колективне
резервування для кредитiв без iсторiї кредитних проблем (тобто якщо нiколи не було
простроченостi ?30 днiв), яке має 1-рiчний перiод спостереження очiкуваних кредитних збиткiв.
Стадiя 2. Умови договору виконуються не повнiстю. Вiдбувається значне зростання кредитного
ризику. Застосовується колективне резервування за типом кредиту для кредитiв iз
заборгованiстю (зазвичай з простроченiстю ?30 днiв, але <90 днiв), навiть якщо заборгованiсть
лiквiдовано, але критерiї "Стадiї 3" не досягнутi. Оцiнюються очiкуванi кредитнi збитки
протягом всього строку дiї кредиту.
Стадiя 3. Умови договору не виконуються. Об'єктивне свiдчення знецiнення (дефолту).
Застосовується iндивiдуальний аналiз кредитiв та їх застави. Стадiя 3 призначена для: (а)
найбiльших кредитiв Компанiї, коли по них заборгованiсть ?30 днiв; i (б) iншi кредити, по яких
заборгованiсть зберiгається протягом значного перiоду часу i якi знаходяться в категорiї

"непогашених" (тобто, простроченi ?90 днiв). Оцiнюються очiкуванi кредитнi збитки протягом
всього строку дiї кредиту.
Основними критерiями iстотного збiльшення кредитного ризику для Групи може бути
порушення платiжних зобов'язань бiльш нiж на 30 днiв, очiкувана або проведена
реструктуризацiя, погiршення фiнансового стану позичальника та iнше.
Основними ознаками знецiнення для Групи може бути порушення платiжних зобов'язань бiльш
нiж на 90 днiв, реструктуризацiя, яка здiйснюється з погiршенням фiнансового стану i несе
прямi фiнансовi втрати, тощо.
Позицiї, що зазнають кредитного ризику, пiддаються постiйному монiторингу, що може
призвести до перенесення позицiї на iнший рiвень кредитного ризику.
Для розрахунку розмiру очiкуваних втрат за стандартом МСФЗ 9 Група використовує наступнi
складовi:
- Ризик дефолту - компонент розрахунку суми резерву, що вiдображає ймовiрнiсть припинення
виконання боржником/контрагентом своїх зобов'язань. Цей компонент встановлюється
вiдповiдно до методики класифiкацiї позичальникiв по групах ризикiв, застосованою Групою;
- Iсторичнi даннi по втратах - компонент розрахунку суми резерву, що вiдображає рiвень втрат
(збиткiв) унаслiдок дефолту боржника/контрагента;
- База для розрахунку резерву - компонент розрахунку розмiру резерву, що складається з таких
складових: основна заборгованiсть за кредитом, нарахованi доходи, оцiночна вартiсть застави.
Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв
вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi
однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу ("випадок виникнення
збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки вiд фiнансових активiв чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно
визначений.
Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати такi подiї:
- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата (порушення
боржником умов договору);
- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Групою
фiнансова iнформацiя про позичальника;
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника;
- ймовiрнiсть банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї боржника або емiтента;
- вартiсть забезпечення суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Iдентифiкацiя єдиної конкретної подiї може виявитись неможливою, але сукупний вплив кiлькох
подiй може призвести до кредитного знецiнення фiнансових активiв.
Група визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи
групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату.
На кожну наступну звiтну дату пiсля первiсного визнання Група оцiнює рiвень змiн очiкуваного
кредитного ризику за фiнансовим iнструментом iз дати його первiсного визнання. Збитки вiд
знецiнення фiнансових активiв облiковуються з використанням рахункiв резерву. На кожну
звiтну дату Група визнає очiкуванi кредитнi збитки або суму їх вiдшкодування у разi позитивних
змiн (збитки чи прибутки вiд знецiнення) у складi Звiту про прибутки ти збитки.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення
остаточної суми збитку.
Резерв пiд знецiнення за фiнансовими активами, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд визнається в складi iншого сукупного доходу i не зменшує балансову
вартiсть фiнансового активу в звiтi про фiнансовий стан.
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за iншою дебiторською заборгованiстю застосовується
спрощений пiдхiд, вiдповiдно до якого очiкуванi кредитнi збитки розраховуються одразу на весь

термiн дiї таких фiнансових активiв.
Для розрахунку резерву по iншiй дебiторськiй заборгованостi Група використовує матрицi
резервування, за якою резерви на покриття збиткiв розраховуються щодо дебiторської
заборгованостi, суми якої розподiляються за рiзними строками утворення заборгованостi або
прострочення платежiв. Вихiдними даними для матриць резервування, є iсторичнi данi щодо
прострочення платежiв та списання безнадiйної заборгованостi. Коефiцiєнти дефолту i,
вiдповiдно, резерв пiд збитки як вiдсоток вiд залишку заборгованостi зростають у мiру
збiльшення перiоду прострочення платежiв.
Змiна умов кредитiв. Якщо за фiнансовими активами умови змiнюються у зв'язку з фiнансовими
труднощами позичальника, то такi фiнансовi активи є знецiненими.
Група вiдображає в бухгалтерському облiку змiну умов договору або модифiкацiю за
фiнансовим активом, що призводить до перегляду грошових потокiв за ним, як продовження
визнання первiсного фiнансового активу з новими умовами.
Якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або вiдбувається
будь-яка iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного фiнансового
активу, Група має перерахувати валову балансову вартiсть цього активу та визнати доходи або
витрати вiд модифiкацiї.
Група розраховує нову валову балансову вартiсть як теперiшню вартiсть переглянутих або
модифiкованих грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка (або первiсною ефективною ставкою вiдсотка, скоригованою з
урахуванням кредитного ризику для створених знецiнених фiнансових активiв.
Рiзниця мiж валовою балансовою вартiстю за первiсними умовами та валовою балансовою
вартiстю за переглянутими або модифiкованими умовами Компанiя визнає як доходи або
витрати вiд модифiкацiї.
Взаємозалiк фiнансових активiв i зобов'язань (з подальшим включенням до звiту про фiнансовий
стан лише чистої суми) може здiйснюватися лише в разi наявностi юридично визначеного права
взаємозалiку визнаних сум, якщо є намiр одночасно реалiзувати актив i розрахуватися за
зобов'язаннями або провести розрахунок на основi чистої суми.
Грошовi кошти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках та
депозитiв з термiном погашення до 12 мiсяцiв. Депозити з термiном погашення бiльше 12
мiсяцiв облiковуються у складi iнших необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю,
застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми
заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається вiрогiдним. Резерв сумнiвних боргiв
визнається в розмiрi абсолютної суми сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до
сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
Запаси
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю
реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної
господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також
оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за iдентифiкацiйним методом (перших за часом
надходження запасiв).
Вартiсть запасiв перiодично переглядається. Всi виявленi збитки вiд знецiнення визнаються у
витратах в тому перiодi, в якому вони були виявленi.

Власний капiтал
Власний капiтал Групи складається з:
- Зареєстрований (статутний) капiтал;
- Додатковий капiтал;
- Резервний капiтал;
- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Акцiонерний капiтал Групи складається з акцiонерного капiталу Компанiї. Простi акцiї Компанiї
визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Компанiєю.
Управлiння капiталом:
Основна задача Групи при управлiннi капiталом - збереження можливостi безперервно
функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигод зацiкавленим
сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Група може коригувати суму
дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам,
випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей, або залучити новi кредити.
Частка неконтролюючих акцiонерiв
Частка неконтролюючих акцiонерiв в пiдприємствах, що консолiдуються, розраховується на
пiдставi вiдсотка частки
неконтролючих
акцiонерiв й справедливої вартостi чистих
iдентифiкованих активiв.
Консолiдацiйнi коригування
Всi внутрiшньо груповi операцiї та нереалiзований прибуток виключенi з показникiв
консолiдованої фiнансової звiтностi.
Прибуток Групи складається з нерозподiленого прибутку Компанiї та накопиченого прибутку
дочiрнiх пiдприємств з дати створення (придбання) за виключенням нереалiзованого
внутрiшньогрупового прибутку.
Дочiрнi пiдприємства МНПО "Медбуд" та "Київтранспарксервiс-1" створенi на пiдставi рiшень
Правлiння Компанiї. З моменту створення та включно до дати затвердження фiнансової
звiтностi Компанiї належить 100% в статутному капiталi цих дочiрнiх пiдприємств.
Тому гудвiл по таким дочiрнiм пiдприємствам вiдсутнiй i в фiнансовiй звiтностi не визнавався.
Процентнi кредити та позики
Кредити та позики в звiтностi вiдображаються за амортизованою вартiстю.
Заборгованiсть за кредитами розподiляється на довгострокову та короткострокову.
Вiдсотки визнаються витратами звiтного перiоду рiвномiрно протягом термiну користування
кредитом. У випадку залучення кредитiв для створення квалiфiкацiйних активiв, проценти за
позиками капiталiзуються з моменту початку створення i до моменту завершення такого активу.
Квалiфiкацiйними вважаються активи, створення яких здiйснюється протягом термiну, що
перевищує 6 мiсяцiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.
Умовнi активи та непередбаченi зобов'язання
Умовнi активи виникають, як правило, внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних подiй,
якi уможливлюють надходження економiчних вигiд до суб'єкта господарювання. Прикладом є
позов, який Група подає через судовi органи i результат якого є невизначеним.
Група не повинна визнавати умовний актив у Звiтi про фiнансовий стан. Умовний актив повинен
розкриватися в Примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрним є надходження економiчних
вигiд. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки це може спричинити

визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. Проте, коли з'являється цiлковита
впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є умовним активом i його
визнання є належним.
Умовнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються.
Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається в Примiтках до фiнансової звiтностi, за
винятком тих випадкiв, коли сплата за зобов'язанням малоймовiрна.
Забезпечення
Забезпечення визнаються якщо:
1) Група має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для
погашення заборгованостi; та
3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Групою як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для
погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу.
У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою
дисконтованою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення
зобов'язання.
Група формує наступнi забезпечення:
- на виконання гарантiйних зобов'язань;
- реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi;
- пiд обтяжливi контракти;
- на витрати перiоду, якi вiдносяться до собiвартостi будiвництва, передбаченi кошторисом на
будiвництво, але тимчасово не пiдтвердженi документально;
- на витрати перiоду, якi вiдносяться до адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат,
понесенi, але тимчасово не пiдтвердженi документально;
- на витрати з введення об'єкта в експлуатацiю;
- на право забудови земельних дiлянок;
- за судовими позовами, тощо.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної
найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення списується на
iншi доходи перiоду.
Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли (або у мiру того, як) Група виконує зобов'язання, передаючи обiцяний
товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт
отримує контроль над таким активом.
З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами", застосовується метод результатiв, зокрема, аналiз виконання обов'язкiв, завершених
на дату оцiнки, що пiдтверджується актами виконаних робiт (наданих послуг).
На раннiх стадiях виконання контракту, за яким виручка має визнаватися прогресивно, коли
надiйно оцiнити результат виконання контракту не є можливим, виручка може визнаватися в
обсязi понесених витрат. Контракт вважається таким, що знаходиться на раннiй стадiї
виконання, якщо при його виконаннi понесено до 5 % його кошторисної вартостi.
За наявностi компоненту фiнансування в угодах з продажу не застосовуються коригування
виручки, якщо в момент укладення угоди очiкується, що перiод мiж поставкою i оплатою
становить не бiльше 12 мiсяцiв.
Вартiсть переданих товарiв та послуг клiєнту до того, як клiєнт сплатить компенсацiю або до

того, як настане дата сплати такої компенсацiї, Група вiдображає в облiку як контрактний актив,
за винятком будь-яких сум, вiдображених як дебiторська заборгованiсть. Контрактний актив - це
право на компенсацiю в обмiн на товари або послуги, якi Група передала клiєнту. Група оцiнює
контрактний актив на зменшення корисностi вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Дебiторська заборгованiсть - це безумовне право на компенсацiю, яке не потребує iнших умов
для того, щоб настала дата сплати такої компенсацiї, нiж плин часу.
Контрактнi активи подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних активiв окремо вiд
дебiторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у дебiторську заборгованiсть не
перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання виручки або зi звiтної дати, або як необоротний актив в
протилежному випадку.
Контрактнi зобов'язання подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних зобов'язань
окремо вiд кредиторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у кредиторську
заборгованiсть не перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання попередньої оплати (чи зобов'язання з
повернення) або зi звiтної дати, або як довгостроковi зобов'язання в протилежному випадку.
Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Iншi
витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про прибутки та збитки у
вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв)
iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють до кiнця
звiтного перiоду.
Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує суму, яка
пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як поточний актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi
передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi
ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця
звiтного перiоду.
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв має вiдображати
податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким суб'єкт господарювання передбачає на
кiнець звiтного перiоду вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i
зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не дисконтуються.
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) з податку на прибуток розраховуються балансовим
методом шляхом визначення тимчасових рiзниць на кожну звiтну дату мiж податковою базою
активiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ.
Внески до Державного пенсiйного фонду
Група не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що
вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка
вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до
перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Групi не iснує програм
додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували
додаткових нарахувань.
3. Новi i переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї
3.1 Прийняття до застосування нових та переглянутих стандартiв
Група прийняла до застосування такi стандарти i тлумачення, якi набувають чинностi вiдносно
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї дати.
- МСФЗ 16 "Оренда";

- Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть стосовно порядку стягнення податкiв на прибуток";
- Поправки до МСФЗ - Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2015-2017 рокiв;
- Поправки МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - Характеристики передоплати iз негативною
компенсацiєю;
- Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - довгостроковi
частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах;
- Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - Поправки, скорочення або погашення
пенсiйних планiв.
Прийняття до застосування поправок до iнших стандартiв та тлумачень, окрiм МСФЗ 16
"Оренда", не мало жодного впливу на фiнансовий стан або показники дiяльностi Групи,
вiдображенi у фiнансовi й звiтностi, iнше призвело до будь -яких змiн в облiковiй полiтицi
Групи та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки.
Зазначений далi стандарт має вплив на фiнансовий стан Групи.
Застосування МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 р. i
замiнює МСБО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення, чи мiстить угода
оренду", Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 "Операцiйна оренда: заохочення" i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27
"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ (IFRS) 16
встановлює принципи визнання, оцiнки, представлення i розкриття iнформацiї про оренду i
вимагає, щоб орендарi вiдображали усi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в
балансi, подiбно до порядку облiку, передбаченого в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди.
Пiдприємство
визнало в звiтностi активи та зобов'язання по договорам оренди. Також в
звiтностi визнано процентнi витрати за зобов'язанням з оренди у фiнансових витратах окремо вiд
витрат по амортизацiї активу у формi права користування. В звiтi про рух грошових коштiв
погашення основного зобов'язання вiдображено в фiнансовiй дiяльностi.
Переоцiнка зобов'язання з оренди здiйснюється при настаннi певної подiї (наприклад, змiнi
термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що
використовуються для визначення таких платежiв).
Окрiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого об'єму
iнформацiї в порiвняннi з МСБО (IAS) 17.
Пiдприємство застосовувало цей стандарт з використанням модифiкованого ретроспективного
пiдходу з використанням вiдсоткової ставки, на запозичення станом на 01.01.2019р.. Перехiднi
положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
Датою першого застосування МСФЗ 16 для Групою 01 сiчня 2019 р.
3.2. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску такi стандарти та тлумачення, а
також поправки до стандартiв були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти/тлумачення
Дата набрання чинностi для перiодiв з:
Поправки до посилань на Концептуальну основу
стандартiв МСФЗ
01 сiчня 2020 року
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"Визначення господарської дiяльностi (бiзнесу)
01 сiчня 2020 року
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
i МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках
та помилки" - Визначення суттєвостi
01 сiчня 2020 року
МСФЗ 17 "Страховi контракти"
01 сiчня 2021 року

Щодо цих стандартiв та iнтерпретацiї менеджмент передбачає, що їх застосування не буде мати
суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Групи у майбутнiх перiодах.
4. Нематерiальнi активи
Змiни в нематерiальних активах за 2018-2019 рр.
(тис. грн.)
Показник
Програмне забезпечення та
iншi нематерiальнi активи Розробки та дослiдження Нематерiальнi активи,
всього
1
2
3
4
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2018 р.) 5 854 5 854
Закупiвля
478
478
Лiквiдацiя
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.)
6 332 6 332
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2018 р.)
(3 095)(3 095)
Поточна амортизацiя
(507) (507)
Лiквiдацiя
Iнше
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.) (3 602)(3 602)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.) 2 730 2 730
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2019 р.) 6 332 6 332
Закупiвля
Лiквiдацiя
(501) (501)
Iншi зменшення
(45) (45)
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.)
5 786 5 786
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2019 р.)
(3 602)(3 602)
Поточна амортизацiя
(780) (780)
Лiквiдацiя
501
501
Iнше 42
42
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.) (3 838)(3 838)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.) 1 947 1 947
Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась.
Нематерiальнi активи в заставi не перебувають.
5. Основнi засоби
Змiни в основних засобах за 2018- 2019 рр.
Змiни в основних засобах за 2019 рiк
(тис. грн.)
Показник
Землi Будинки
та споруди Машини
та облад-нання
Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Всього
1
2
3
4
6
7
8
9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2019 р.) 75 359 136 027
18 211 14
393
51 807 173 455
469 252
Збiльшення (придбан-ня, модернiзацiя тощо)
3 183 908
362
4 021 8
8 482
Перекласифiкацiя (12 245)
1 959 2 613 14 666 (173 208)
(166 215)
Продаж та лiквiдацiя(3)
(100) (589) (128)
(820)
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.)
75 359 126 962
20 979 16
778
70 367 255
310 699
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2019 р.)
(42 667)
(10
596)
(4 614)(19 307)
(77 184)

Поточна амортизацiя
(4 386)(2 473)(3 120)(7 575)(17 554)
Перекласифiкацiя 13 740 338
6194 20 272
Продаж та лiквiдацiя3
99
589
128
819
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.) (33 310)
(12 633)
137) (20 569)
(73 648)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.) 75 359 93 653
8346
49 807 255
237 051

(7
9 641

Змiни в основних засобах за 2018 рiк
(тис. грн.)
Показник
Землi Будинки
та споруди Машини
та облад-нання
Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Всього
1
2
3
4
6
7
8
9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2018 р.) 75 359 220 915
13 553 7 006
19 689 193
336 715
Збiльшення (придбан-ня, модернiзацiя тощо)
67 069 6 821 9 516 34 763 180
287
293 735
Продаж та лiквiдацiя(151 957)
(2 163)(2 129)(2 645)(7 025)(165 919)
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.)
75 359 136 027
18 211 14
393
51 807 173 455
469 252
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2018 р.)
(55 200)
(9 628)(3
875) (12 776)
(81 479)
Поточна амортизацiя
(71 600)
(1 711)(3 666)(2 286)(79 263)
Приєднання (1 767)(1 767)
Продаж та лiквiдацiя85 900 743
2 927 (897) (3 348)85 325
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.) (42 667)
(10 596)
(4
614) (15 959)
(3 348)(77 184)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.) 75 359 93 360 7 615 9 779 35
848
170 107
392 068
Всi збитки вiд знецiнення визнавались у витратах в тих перiодах, в яких факти знецiнення були
виявленi.
Згiдно з кредитними договорами, укладеними з ПАТ АБ "Укргазбанк", нерухомiсть та земельнi
дiлянки балансовою вартiстю 54 771 тис. грн. перебувають у заставi. Оцiночна вартiсть таких
об'єктiв становить 445 040 тис. грн. (Примiтка 16).
Крiм того згiдно з кредитними договорами, укладеними з ПАТ "Кристалбанк", перебуває у
заставi нерухомiсть балансовою вартiстю 29 112 тис. грн. Оцiночна вартiсть таких об'єктiв
становить 99 158 тис. грн. (Примiтка 16).
6. Оренда
Станом на 31.12.2019 р. в Групi наявнi договори оренди земельних дiлянок, примiщень,
транспортних засобiв, якi вона використовує в господарськiй дiяльностi.
Строки оренди земельних дiлянок складають вiд 3 до 25 рокiв, строки оренди примiщень вiд 3
рокiв, а строк оренди транспортних засобiв вiд 2 рокiв.
У Пiдприємства також наявнi деякi договори оренди з термiном оренди менше 12 мiсяцiв, що
має низьку вартiсть. Вiдносно цих договорiв Пiдприємство застосовує звiльнення вiд визнання
як орендованi активи, звiльнення передбаченi виключно для короткострокової оренди i оренди
активiв з низькою вартiстю.
Зобов'язання Пiдприємства за договорами оренди забезпеченi правом власностi орендодавця на
орендованi активи. Як правило, Пiдприємство має права передавати або здавати орендованi

активи в суборенду i по деяких договорах Група зобов'язана пiдтримувати орендованi активи в
належному станi.
Структура балансової вартостi визнаних орендованих активах:
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Оприбуткування орендованих активiв
26 924 Витрати на амортизацiю
(6 354)Орендованi активи, всього 20 570 Структура балансової вартостi зобов'язань по орендованих активах:
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Зобов'язання по орендованих активах
26 924 Нарахованi вiдсотки по орендованих активах
4 936 Платежi по орендованих активах (9 256)Зобов'язання по орендованих активiв, всього
21 988 Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Короткостроковi зобов'язання по орендованих активiв 6 257 Довгостроковi зобов'язання по орендованих активiв
15 731 Зобов'язання по орендованих активiв, всього
21 988 Станом на кiнець року Група аналiзує та проводить щорiчну iнвентаризацiю строкiв погашення
зобов'язань з оренди.
Структура доходiв/витрат за договорами оренди:
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Витрати по амортизацiї орендних активiв
6 354 Витрати по вiдсотках за зобов'язаннями з оренди4 936 Витрати по орендованих активiв, всього 11 290 В 2019 роцi загальна сума грошових вiдтокiв по орендi склала 9 256.
Активи з оренди в балансi вiдображенi в рядку 1010 "Основнi засоби".
7. Iнвестицiйна нерухомiсть
Змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi за 2018- 2019 рр.
Змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi за 2019 рiк
(тис. грн.)
Показник
Землi Будинки
та споруди Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього
1
2
3
8
9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2019 р.) 137 744
137
744
Збiльшення (придбан-ня, модернiзацiя тощо)
318 727
318 727
Перекласифiкацiя 17193
17193
Продаж та лiквiдацiя(309 899)
(309 899)
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.)
163 765
163
765
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2019 р.)
(17 645)
(17
645)
Поточна амортизацiя
(5 573)(5 573)

Перекласифiкацiя (76 202)
(76 202)
Продаж та лiквiдацiя83 738 83 738
Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.) (15 682)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2019 р.) 148 083
083

(15 682)
148

Змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi за 2018 рiк
(тис. грн.)
Показник
Землi Будинки
та споруди Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього
1
2
3
8
9
Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду (01.01.2018 р.) 137 744
137
744
Збiльшення (придбан-ня, модернiзацiя тощо)
Продаж та лiквiдацiяПервiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.)
137 744
137
744
Амортизацiя на початок звiтного перiоду (01.01.2018 р.)
(17 645)
(17
645)
Поточна амортизацiя
Продаж та лiквiдацiяАмортизацiя на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.) (17 645)
(17 645)
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду (31.12.2018 р.) 120 099
120
099
Всi збитки вiд знецiнення визнавались у витратах в тих перiодах, в яких факти знецiнення були
виявленi
8. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2019 р. склад довгострокової дебiторської заборгованостi був наступним:
(тис. грн.)
Склад довгострокової дебiторської заборгованостi
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Довгострокова заборгованiсть за договорами товарного кредиту
17 292 17 292
Довгостроковi позики працiвникам
61
Iнша дебiторська заборгованiсть 2 579 1 285
Резерв сумнiвної заборгованостi (5 726)(61)
Всього
14 145 18 576
Термiн погашення довгострокової заборгованостi до 10 рокiв.
Резерв сумнiвних боргiв визнано у витратах в розмiрi всiєї сумнiвної заборгованостi станом на
31.12.2019 р. в сумi 5 726 тис. грн. (станом на 31.12.2018 р. - 61 тис. грн.).
9. Фiнансовi iнвестицiї
У перiодi, що перевiрявся, вiдбулись наступнi змiни у вартостi iнвестицiй:
(тис. грн.)
Змiни в вартостi iнвестицiї Iнвестицiї, що облiковуються
за методом участi в капiталiIншi
фiнансовi iнвестицiї Всього фiнансових iнвестицiй
1
2
3
4
Балансова вартiсть станом на 01.01.2019 р.
19 177 62
19 239
Збiльшення Зменшення Балансова вартiсть станом на 31.12.2019 р.
19 177 62
19 239
До iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, включенi iнвестицiї в асоцiйованi

пiдприємства.
Iнвестицiї облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резервiв вiд знецiнення.
До складу iнших фiнансових iнвестицiй вiднесенi iнвестицiї непов'язаним сторонам.
Змiни в балансовiй вартостi iнвестицiй вiдображенi у складi iнших доходiв та витрат.
Знецiнення iнвестицiй вiдображається в тому перiодi, в якому встановленi факти такого
знецiнення.
10. Запаси
Балансова вартiсть запасiв (з урахуванням резерву знецiнення запасiв):
(тис. грн.)
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Матерiали
4 102 5 168
Будiвельнi матерiали
58 063 65 854
Матерiали переданi пiдрядним органiзацiям
223 571
98 189
Готова продукцiя
698 596
850 257
Товари (нерухоме майно) 1 197 136
1 630 545
Незавершене виробництво 6 289 264
4 567 705
Всього8 470 732
7 217 718
Запаси вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Збитки
вiд знецiнення визнаються витратами того перiоду, в якому виявленi факти знецiнення.
Основним видом дiяльностi Групи є будiвництво нерухомостi. Бiльшiсть об'єктiв мають термiн
створення, що перевищує 6 мiсяцiв, i тому вiдносяться до квалiфiкацiйних активiв. В ходi
дiяльностi Група залучає кредитнi кошти для забезпечення безперервного будiвництва. У
випадку направлення кредитних коштiв на фiнансування витрат зi створення квалiфiкацiйних
активiв, вiдсотки за такими кредитами капiталiзуються.
У 2019 роцi було капiталiзовано вiдсоткiв в сумi 62 165тис. грн. (у 2018 роцi 32 001
тис. грн.).
Незавершене виробництво складається з вартостi незавершеного будiвництва нерухомостi.
Згiдно iз затвердженими планами Групи, об'єкти, собiвартiсть яких станом на 31.12.2019 р.
становить 1 369 205 грн., будуть введенi в експлуатацiю протягом 2020 року.
Запаси, балансовою вартiстю 30 835 тис. грн. (квартири, паркiнги, нежитловi примiщення)
перебувають у заставi згiдно з умовами кредитних договорiв. Заставна вартiсть таких запасiв
становить 250 548 тис. грн. (Примiтка 17).
У зв'язку з подiями, якi вiдбуваються в зонi конфлiкту в Луганськiй та Донецькiй областях,
частина нерухомостi, яка облiковується у складi товарiв, була пошкоджена в ходi бойових дiй.
У зв'язку з вiдсутнiстю можливостi продажу чи проведення робiт з вiдновлення пошкоджених
будiвель, не очiкується надходження економiчних вигiд вiд використання чи продажу таких
об'єктiв.
У 2019 роцi були визнанi доходи вiд списання резерву на знецiнення готової продукцiї за
об'єктами, якi облiковуються на балансi станом на 31.12.2019 р. i за якими цiна реалiзацiї нижче
вiд балансової вартостi (собiвартостi будiвництва). Сума доходiв вiд списання резерву на
знецiнення запасiв, якi визнанi у звiтностi за 2019 рiк, склала 17 019 тис.грн.
Резерв знецiнення за 2019 рiк представлений наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
Сума
1
2
Станом на 01.01.2019 р.
137 031
Списано резервiв за звiтний перiод(17 019)
Визнано збитки за звiтний перiод Станом на 31.12.2019 р.
120 012
Резерв знецiнення за 2018 рiк представлений наступним чином:

(тис. грн.)
Показник
Сума
1
2
Станом на 01.01.2018 р.
133 275
Визнано збитки за звiтний перiод 3 756
Станом на 31.12.2018 р.
137 031
11. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
146 860
159 796
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
337 294
108 695
з бюджетом 2 489 3 367
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 48 177 31 590
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв по торговiй дебiторськiй заборгованостi
(53
744)
(52 123)
Резерв знецiнення за авансами виданими (3 702)(29 723)
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв за iншою дебiторською заборгованiстю
(15
202)
(17 465)
Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше, за вирахування резерву сумнiвних боргiв
462 172
204 137
До складу iншої поточної заборгованостi включено заборгованiсть за заробiтною платою
працiвникiв, позиками та вiдрядженнями, заборгованiсть за договорами оперативної оренди та
iншу заборгованiсть.
Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв.
Заборгованiсть з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв вiдображається в складi довгострокової
заборгованостi.
Станом на 31 грудня 2019 р. у звiтностi визнано резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 100%
заборгованостi за сумнiвними дебiторами.
Змiни резерву сумнiвних боргiв представленi наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Резерв очiкуваних кредитних збитк на початок року
99 311 101 571
Нараховано 3 285 426
Списано
(29 947)
(2 686)
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року 72 649 99 311
Ефективна процентна ставка за дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги
дорiвнює нулю.
Змiни в оцiнках ймовiрностi погашення заборгованостi можуть вплинути на суму визнаних
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Торгова дебiторська заборгованiсть за термiнами непогашення представлена станом на
31.12.2019 р. наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
1
2
Поточна

Сума заборгованостi В тому числi нараховано резерв
3
93 376
1 478

Прострочена, в т.ч.: 53 484 52 266
До 360 днiв 1 314 96
Бiльше 360 днiв
52 170 52 170
Всього:
140 634
53 744
Станом на 31.12.2018 р.:
(тис. грн.)
Показник
Сума заборгованостi В тому числi нараховано резерв
1
2
3
Поточна
107 673
Прострочена, в т.ч.:
До 360 днiв Бiльше 360 днiв
52 123 52 123
Всього:
159 796
52 123
Група не вимагає застави за дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги.
Iнформацiя про кредитний ризик, валютний та процентний ризики наведена у Примiтцi 30.
12. Грошовi кошти
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Грошовi кошти в банку:
Поточний рахунок в грн. 49 298 144 958
Поточний рахунок в валютi 481
562
Депозити до 1 року
Грошовi кошти, обмеженi для використання
Iншi грошовi кошти (в тому числi чеки, грошовi кошти в дорозi)
139
Грошовi кошти в касi
169
133
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 49 947 145 792
Обмежень щодо використання грошових коштiв немає.
13. Розрахунки мiж перiодами та iншi оборотнi активи
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Страхування 1 132 1 043
Пiдписка
152
95
Абонплата за пiдтримку комп'ютерного забезпечення
95
114
Iншi 25
25
Короткостроковi розрахунки мiж перiодами, всього
1 404 1 277
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2019 р. складали 675 359 тис. грн. (на 31.12.2018 р. - 434
416 тис. грн.). До складу iнших оборотних активiв включаються суми податкового кредиту з
ПДВ (за неотриманими податковими накладними), якими Група може скористатись в
майбутньому.
14. Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал Групи складається з акцiонерного капiталу Головного пiдприємства ПрАТ "ХК "Київмiськбуд":
(тис. грн.)
Змiст 31.12.2019
1
2
Зареєстрований акцiонерний капiтал (66 138 480 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
грн. кожна) 16 535
Привiлейованi акцiї Всього16 535

Простi акцiї ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" розподiленi мiж акцiонерами наступним чином:
№ з/п Тип акцiонерiв
Акцiонери Частка в статутному капiталi
Кiлькiсть простих
акцiй, штук Вартiсть простих акцiй
за номiналом, тис. грн.
1
2
3
4
5
6
1
Акцiонери - юридичнi особи - власники пакетiв бiльше 10% Київська мiська Рада80%
52 910 760
13 228
2
Акцiонери - фiзичнi особи - власники пакетiв менше 10%
2 132 фiзичних осiб
19,955%
13 198 120
3 300
3
Акцiонери - юридичнi особи - власники пакетiв менше 10% 4
юридичнi
особи
0,045%
29 600 7
Всього:
2 137 власникiв
100% 66 138 480
16 535
У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй не
планується.
Найбiльшою часткою володiє Київська мiська Рада, якiй належить 80% капiталу ПрАТ "ХК
"Київмiськбуд" та Групи.
Сума неоплаченого капiталу станом на 31.12.2019 р. вiдсутня.
19 квiтня 2019 р. на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про розподiл
прибутку за результатами дiяльностi 2018 року, який було направлено на формування
резервних фондiв. Нарахування дивiдендiв за результатами 2018р. не здiйснювалось. Група
виплатила акцiонерам дивiденди на суму 133 тис. грн. за минулi роки.
Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
Показник
2019 2018
1
2
3
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 66 138 480
66 138 480
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
66 138 480
66 138 480
Чистий загальний прибуток на одну просту акцiю (грн.)0,5
0,4
Скоригований чистий загальний прибуток на одну просту акцiю (грн.)
0,5314 0,3939
Чистий загальний прибуток вiд дiяльностi, що триває, на одну просту акцiю (грн.) 0,5314
0,3939
Скоригований чистий загальний прибуток вiд дiяльностi, що триває, на одну просту акцiю (грн.)
0,5314 0,3939
15. Додатковий капiтал
Додатковий капiтал станом на 31.12.2019 р. складається з наступного капiталу:
- 45 649 тис. грн. (- дооцiнка необоротних активiв, проведена на пiдставi висновкiв незалежних
експертiв. Дооцiнка закривається на нерозподiлений прибуток по мiрi нарахування амортизацiї
за необоротними активами, або в момент вибуття таких необоротних активiв. Змiни у звiтному
перiодi вiдбувались за рахунок списання дооцiнки необоротних активiв на прибуток на суми
амортизацiї, за лiквiдованими i проданими необоротними активами, та за рахунок перерахунку
вiдстроченого податкового зобов'язання за дооцiненими необоротними активами (змiни розкритi
в Звiтi про власний капiтал);
- 878 тис. грн. - iнший додатковий капiтал, який складається з безоплатно отриманих
необоротних активiв, додаткових внескiв та iн. Сума додаткового капiталу списується на
нерозподiлений прибуток по мiрi вибуття необоротних активiв (змiни розкритi в Звiтi про
власний капiтал).
16. Зобов'язання за кредитами
Станом на 31.12.2019 р. Група має зобов'язання за наступними кредитними договорами:
1 Кредитний договiр № ВКЛ/2017/14-08 вiд 06.06.2017 р., укладений з ПАТ "Кристалбанк".

Даний договiр передбачає надання кредиту у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї у розмiрi
20 000 тис. грн. Процентна ставка за користування кредитом фiксован та складає 19% рiчних.
Станом на 31.12.2019 р. заборгованiсть за даним договором складає 20 000 тис. грн. Вся
заборгованiсть є короткостроковою. Термiн погашення кредиту - 31.12.2020 р.
Кредитний договiр № ВКЛ/2018/15-08 вiд 29.05.2018 р., укладений з ПАТ "Кристалбанк". Даний
договiр передбачає надання кредиту у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї у розмiрi 30 000
тис. грн. Процентна ставка за користування кредитом фiксована та складає 19% рiчних. . Станом
на 31.12.2019 р. заборгованiсть за даним договором складає 30 000 тис. грн. Вся заборгованiсть є
довгостроковою.
Термiн погашення кредиту - 28.05.2021 р.
Умовами отримання кредиту була передача в iпотеку запасiв на загальну заставну вартiсть 99
158 тис. грн. (балансова вартiсть таких активiв складає
29 112 тис. грн.)
Кредитний договiр № 1-K/18-VIP вiд 24.01.2018 р., укладений з ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".
Даний договiр передбачає надання кредиту у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї у розмiрi
250 000 тис. грн. Процентна ставка за користування кредитом фiксована та складає 19% рiчних.
Умовою отримання кредиту була передача в iпотеку запасiв на загальну заставну вартiсть 445
040 тис. грн. (балансова вартiсть таких активiв складає 54 771 тис. грн.). Станом на 31.12.2019 р.
заборгованiсть за даним договором складає 250 000 тис. грн. В тому числi 229 174 тис.грн.
короткострокова заборгованiсть, 20 826 тис.грн. короткострокова заборгованiсть. Термiн
погашення кредиту - 23.01.2021 р.
17. Довгостроковi зобов'язання
Структура довгострокових зобов'язань представлена наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Довгостроковi кредити банкiв
50 826 300 000
Довгостроковi зобов'язання за договорами оренди
15 731 Iншi довгостроковi зобов'язання 4 998 281
3 519 941
Всього5 064 838
3 819 941
До довгострокової заборгованостi вiднесенi кредити, отриманi вiд банкiв, iнвестицiї, отриманi
вiд iнвесторiв у рахунок iнвестицiйних договорiв на будiвництво житла та iншої нерухомостi,
iнша заборгованiсть. До довгострокових вiдносяться зобов'язання, якi пiдлягають погашенню
протягом термiну, що перевищує 12 мiсяцiв зi звiтної дати.
18. Резерви
Структура резервiв представлена наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Довгостроковi резерви
322 144
В т.ч. резерви на виконання зобов'язань, якi передбаченi умовами договорiв на будiвництво
об'єктiв
322 144
Короткотермiновi резерви 243 647
40 293
В т.ч. резерви на виконання зобов'язань, якi передбаченi умовами договорiв на будiвництво
об'єктiв
Резерви по судовим позовам
200
23 002
Резерв на оплату вiдпусток 8 315 6 747
Резерв на покриття витрат 6 789 6 288
Резерв на матерiальнi заохочення 2 480 4 256
Резерви на виконання зобов'язань, якi передбаченi умовами договорiв на будiвництво об'єктiв
227 714
-

Всього243 647
362 437
Резерви на виконання зобов'язань, якi передбаченi умовами будiвництва, створенi за ймовiрною
оцiнкою коштiв чи активiв, якi необхiдно буде передати кредиторам за умовами договорiв про
будiвництво. Такi резерви вiдносяться до вартостi об'єктiв, що будуються.
Iншi резерви формуються виходячи з ймовiрної суми, яка необхiдна для покриття резерву, та
вiдносяться на поточнi витрати.
Резерви використовуються тiльки на тi цiлi, для яких вони були створенi.
Переоцiнка резервiв здiйснюється на кожну балансову дату.
19. Поточна кредиторська заборгованiсть
Структура кредиторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Короткостроковi кредити банкiв, фiнансових установ 249 174
45 000
Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (по договорам оренди) 6 257
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
597 873
475 708
Аванси, отриманi на поставки, короткостроковi iнвестицiї
2 292 559
2 236 122
За розрахунками з бюджетом
3 167 1 478
За заробiтною платою
2 207 1 355
За фондами соцiального страхування
520
359
Iнша заборгованiсть:
за дивiдендами
4 266 4 392
за iншими операцiями
8 455 11 200
Короткостроковi зобов'язання по поставках та iнше, всього
3 164 478
2 775 614
До складу поточної заборгованостi включена заборгованiсть з термiном погашення до одного
року.
20. Дохiд вiд реалiзацiї
Структура доходiв:
(тис. грн.)
Показник
2019 2018
1
2
3
Доходи вiд продажу:
Доходи вiд реалiзацiї нерухомостi 2 657 439
2 665 059
Доходи вiд реалiзацiї незавершеного будiвництва
104 334
43 130
Доходи вiд реалiзацiї послуг
338 005
133 712
Доходи вiд реалiзацiї iнших товарiв
6 025 8 306
Iншi доходи 12 888 16 009
Всього3 118 691
2 866 216
Залишки по договорам з покупцями:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2019
1
2
3
Дебiторська торгова заборгованiсть
93 116 107 673
Незавершене будiвництво 6 289 264
4 567 705
Довготермiновi аванси отриманi (4 998 281) (3 519 941)
Короткотермiновi аванси отриманi (2 292 559) (2 236 122)
21. Собiвартiсть реалiзацiї
(тис. грн.)

Собiвартiсть реалiзацiї
2019 2018
1
2
3
Собiвартiсть реалiзованої нерухомостi
2 530 572
2 519 560
Собiвартiсть незавершеного будiвництва 223 155
15 121
Собiвартiсть наданих послуг
89 701 74 393
Собiвартiсть реалiзованих iнших товарiв 6 032 8 273
Всього2 849 460
2 617 347
Витрати за елементами представленi наступним чином:
Витрати за видами 2019 2018
1
2
3
Матерiальнi затрати 765 434
677 359
Витрати на оплату працi
129 947
26 332
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 953 4 252
Амортизацiя 29 876 4 059
Будiвельно-монтажнi роботи, послуги
2 165 893
1 833 862
Iншi витрати 88 917 71 483
Разом 3 206 020
2 617 347
22. Адмiнiстративнi витрати
(тис. грн.)
Витрати за видами 2019 2018
1
2
3
Заробiтна плата
45 151 41 255
Податки i збори
6 532 7 617
Єдиний соцiальний внесок 10 486 9 766
Резерв невикористаних вiдпусток та матерiального заохочення 6 511 1 691
Амортизацiя 18 168 8 951
Оцiнка майна 1 692 1 346
Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги
3 431 4 466
Банкiвськi послуги 10 563 10 844
Електроенергiя, вода, газ та охорона
3 220 2 711
Паливно-мастильнi матерiали
2 505 2 443
Ремонт основних засобiв 1 902 2 439
Послуги зв'язку
7 286 4 758
Iнше 14 745 20 102
Адмiнiстративнi витрати, всього 132 192
118 389
23. Витрати на збут
(тис. грн.)
Витрати за видами 2019 2018
1
2
3
Реклама та представницькi витрати
71 290 51 331
Заробiтна плата
28 363 24 240
Податки та збори
7 944 7 105
Єдиний соцiальний внесок 4 898 4 013
Амортизацiя 4 375 364
Iнше 19 527 11 516
Витрати на збут, всього
136 397
98 568
24. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Структура операцiйних доходiв:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi доходи
2019 2018
1
2
3

Доходи вiд операцiйної оренди
15 270 15 892
Перегляд стану резерву очiкуваних кредитних збиткiв 23 003 2 654
Перегляд стану резерву знецiнення запасiв
17 019 Прибутки вiд продажу необоротних активiв
79 641 21 697
Безкоштовно отриманi активи
7 539 13 386
Списання кредиторської заборгованостi 6 928
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 264
3 301
Iншi 5 485 21 090
Iншi операцiйнi доходи, всього
148 221
84 948
Структура операцiйних витрат:
(тис. грн.)
Iншi операцiйнi витрати
2019 2018
1
2
3
ПДВ за рахунок витрат
40 410 44 918
Нестачi, втрати запасiв
10 974 Нарахування резерву знецiнення запасiв 2 524
Утримання об'єктiв, переданих в оренду 567
Неустойки, штрафи, вiдшкодування
2 737 281
Резерв сумнiвних боргiв
3 318 2 972
Амортизацiя ОЗ
4 821 4 059
Внески до профспiлкових органiзацiй
2 497 2 659
Iнше 22 646
24 507
Iншi операцiйнi витрати, всього 87 970 81 920
До складу iнших доходiв включенi прибутки вiд продажу необоротних активiв, якi представленi
наступним чином:
(тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзацiї
2019 2018
1
2
3
Доходи вiд продажу необоротних активiв (без ПДВ)
182 637
32 713
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (102 996)
(11 015)
Фiнансовий результат вiд продажу основних засобiв
79 641 21 698
25. Iншi доходи та витрати
Структура iнших доходiв:
(тис. грн.)
Iншi доходи 2019 2018
1
2
3
Дивiденди
3 253 4 800
Вiдсотки за депозитом та залишками грошових коштiв на рахунках в банку
7
Iншi 2 482 55
Фiнансовi доходи, всього 5 735 4 862
Структура iнших витрат:(тис. грн.)
Iншi витрати 2019 2018
1
2
3
Фiнансовi витрати вiд дисконтування дебiторської заборгованостi
8 430 867
Фiнансовi витрати по договорам оренди 4 497 Iншi 81
50
Фiнансовi витрати, всього 13 008 917
26. Податок на прибуток
Згiдно iз законодавством України, в звiтному перiодi дiяла затверджена ставка податку на
прибуток - 18%.Основнi компоненти витрат з податку на прибуток:

(тис. грн.)
Показник
2019 2018
1
2
3
Податок на прибуток, представлений у Звiтi про прибутки та збитки:
Поточнi витрати з податку на прибуток
(10 799) (15 217)
Вiдстроченi витрати з податку на прибуток
(6 405)3 978
Всього(17 204)
(11 239)
Вiдстрочений податок на прибуток представлений в Звiтi про капiтал:
Вiдстрочений податок на прибуток за рахунок дооцiнки необоротних активiв
206
198
Всього(16 998)
(11 041)
Структура вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
Змiни в перiодi
31.12.2018
1
2
3
4
Вiдстроченi податковi активи
Запаси 872
1 153 (281)
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв
2 830 2 830
Резерв судових справ
(4 140)4 140
Капiтальнi iнвестицiї
570
(686) 1 256
Резерв iнших витрат (244) 244
Iншi 211
(211)
Сукупнi вiдстроченi активи 4 272 (876) 5 148
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Основнi засоби
(14 450)
44
(14 494)
З нарахованих доходiв
(5 367)5 367
Сукупнi вiдстроченi податковi зобов'язання
(5 323)(9 127)
Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання (-), актив (+) (10 178)
(6 199)(3 979)
Узгодження податку на прибуток:
(тис. грн.)
Показник
2019 2018
1
2
3
Фiнансовий результат до оподаткування 53 619 38 902
Дiюча ставка податку
18% 18%
Витрати з податку на прибуток
(9 651)(11 239)
Змiна бази оподаткування
Витрати, що не визнаються для цiлей оподаткування (7 553)4 237
Всього(17 204)
(7 003)
27. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформований прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про
основнi види валових грошових надходжень i виплат.
Основнi потоки грошових коштiв (надходження та витрачання) у звiтному перiодi
здiйснювались за операцiйною дiяльнiстю:
Надходження коштiв:
- кошти, отриманi вiд продажу товарiв, робiт, послуг;
- аванси за iнвестицiйними договорами та iншi аванси;
- iншi надходження.
Витрачання коштiв:
- оплата придбаних товарiв, робiт, послуг;
- аванси пiдрядникам та постачальникам;
- оплата заробiтної плати та внескiв до фондiв соцiального страхування;
- оплата податкiв;

- виплата дивiдендiв;
- iншi витрачання;
- кошти, якi належать iншим особам за договорами доручення, вiдображаються в звiтi на нетто
основi.
Змiни в кредиторськiй заборгованостi вiд фiнансової дiяльностi у 2019 роцi представленi
наступним чином:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Заборгованiсть за банкiвськими кредитами:
Заборгованiсть на 01 сiчня 345 000
280 441
Отримано кредитiв 325 000
Погашення кредитiв (45 000)
(260 441)
Залишок заборгованостi на 31 грудня
300 000
345 000
Заборгованiсть за дивiдендами:
Заборгованiсть на 01сiчня 4 392 3 882
Нараховано протягом року згiдно з Рiшенням зборiв акцiонерiв
28 492
Визнано заборгованiсть за дивiдендами, яка ранiше була списана
7
Виплачено дивiденди
(133) (27 612)
Утримано податкiв вiдповiдно до ПКУ
(370)
Залишок заборгованостi на 31 грудня
4 266 4 392
Вся фiнансова заборгованiсть виражена в гривневому еквiвалентi, курсовi рiзницi вiдсутнi.
28. Iнформацiя за сегментами
Основним i прiоритетним видом дiяльностi компанiй Групи є здiйснення дiяльностi у сферi
будiвництва житлового фонду та iнших споруд.
Iншi доходи формуються за рахунок надання послуг з обслуговування житлового фонду,
паркiнгiв, надання медичних послуг, оренди тощо.
Структура доходiв за сегментами (за напрямками дiяльностi):
(тис. грн.)
Показник
2019 2018
1
2
3
Види доходiв за напрямками дiяльностi
Доходи вiд реалiзацiї нерухомостi 2 657 439
2 665 059
Доходи вiд реалiзацiї незавершеного будiвництва
104 334
43 130
Доходи вiд реалiзацiї послуг
338 005
135 451
Доходи вiд реалiзацiї iнших товарiв
6 025 8 306
Iншi доходи 12 888 16 009
Всього3 118 691
2 866 216
Структура витрат за сегментами
(тис. грн.)
Структура витрат за напрямками дiяльностi
2019 2018
1
2
3
Собiвартiсть реалiзованої нерухомостi
2 530 572
2 519 560
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 223 155
8 273
Собiвартiсть незавершеного будiвництва 89 701 15 121
Собiвартiсть наданих послуг
6 032 74 393
Собiвартiсть реалiзованих iнших товарiв 2 849 460
Всього
2 617 347
Iнформацiя про активи та капiтальнi iнвестицiї за видами дiяльностi не надається органам,
вiдповiдальним за прийняття управлiнських рiшень. Така iнформацiя являється недосяжною i

затрати на її розробку можуть бути значними, тому така iнформацiя не розкривається.
Географiчнi сегменти представляють формування виручки Групи вiд продажу нерухомостi,
виконання робiт, надання послуг тiльки в регiонах на територiї України. Географiчнi сегменти за
межами України вiдсутнi. Проте основним регiоном, в якому Група здiйснює дiяльнiсть,
являється Київ та Київська область. Доходи, отриманi в iнших регiонах, не перевищують 10%
вiд загального обсягу доходiв, тому iнформацiя про дiяльнiсть за регiонами України не є
важливою i не надається для розгляду органам, вiдповiдальним за прийняття управлiнських
рiшень.
Всi пiдприємства Групи знаходяться в м. Києвi, тому доходи та активи за виробничим
сегментом вiдносяться до одного географiчного регiону - м. Київ та Київська область.
29. Припинена дiяльнiсть
В 2019 р. лiквiдовано госпрозрахунковий пiдроздiл "Клiнiка проблем планування сiм'ї" ДП
МНПО "Медбуд".
На дату лiквiдацiї на балансi пiдроздiлу не облiковувалось активiв та зобов'язань.
Фiнансовi результати а 2019 р. по лiквiдованому напрямку дiяльностi представленi наступним
чином:
Показник
2019
1
2
Доходи вiд основної дiяльностi
8 803
Собiвартiсть наданих послуг
(7 739)
Адмiнiстративнi витрати (1 715)
Iншi витрати (93)
Фiнансовий результат прибуток ( збиток) (744)
30. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi звичайної дiяльностi у Групи виникають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний
ризик.
(а)
Огляд
При використаннi фiнансових iнструментiв Групи зазнає таких видiв ризикiв:
- кредитний ризик;
- ризик лiквiдностi;
- ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає Група,
про цiлi, полiтику, процедури оцiнки та управлiння ризиками, а також про управлiння капiталом
Групи. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi.
Правлiння несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння ризиками та
нагляд за функцiонуванням цiєї системи.
Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає
Група, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а
також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика
та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн
ринкових умов та умов дiяльностi Групи. Через засоби навчання та стандарти i процедури
управлiння Група намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище
контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.
(б) Кредитний ризик
Група знаходиться пiд впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, що одна
сторона фiнансового iнструменту призведе до фiнансових втрат для iншої сторони внаслiдок
невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результатi надання послуг
Групою на умовах кредиту та iнших угод з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi

активи.
Фiнансовi iнструменти, за якими у Групи може з'явитися значний кредитний ризик, представленi
в основному дебiторською заборгованiстю i грошовими коштами та їх еквiвалентами та
iнвестицiйними цiнними паперами.
Група вiдстежує та аналiзує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на
iндивiдуальнiй основi та ?рунтуючись на iсторичному досвiдi. Керiвництво Групи вважає, що
немає суттєвих ризикiв втрат через зниження вартостi активiв. Максимальний розмiр
кредитного ризику Групи за класами активiв представлений балансовою вартiстю фiнансових
активiв у Звiтi про фiнансовий стан.
У наступнiй таблицi представлений максимальний розмiр кредитного ризику за компонентами
Звiту про фiнансовий стан:
(тис. грн.)
Показник
31.12.2019
31.12.2018
1
2
3
Види доходiв за напрямками дiяльностi
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
462 172
207 137
Грошовi кошти та еквiваленти
49 947 145 792
Фiнансовi iнвестицiї 19 239 19 239
Загальний розмiр кредитного ризику
531 358
372 168
Керiвництво Групи здiйснює аналiз торгової дебiторської заборгованостi, що пiдлягає сплатi
покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими залишками.
Аналiз дебiторської заборгованостi за строками виникнення та змiни в резервi сумнiвних боргiв
станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. представленi в Примiтцi 10.
(в)
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Група не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання
шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння
лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi,
достатньої для виконання зобов'язань Групи по мiрi настання строкiв їх погашення як у
звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i
ризику нанесення шкоди репутацiї Групи.
Як правило, Група забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на
першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних
витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов'язань; це не розповсюджується
на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо.
(г)
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi
ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових
iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового
ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Група несе
фiнансовi зобов'язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються
згiдно з iнструкцiями управлiнського персоналу.
Iншi ризики змiни ринкових цiн
Компанiя не укладає договорiв на придбання або продаж товарiв, за винятком того, коли метою
таких договорiв є використання та продаж виходячи з очiкуваних потреб Компанiї. Такi
договори не передбачають розрахункiв на чистiй основi.
(д)
Справедлива вартiсть
Деякi принципи облiкової полiтики Групи та правила розкриття iнформацiї вимагають
визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань.
Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням
зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi

у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках,
що стосуються даного активу або зобов'язання.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при
передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки
(тобто цiна вибуття).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги оцiнюється як
теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною
ставкою станом на звiтну дату.
(е)
Управлiння капiталом
Полiтика Групи передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри з
боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого
розвитку господарської дiяльностi у майбутньому.
Управлiнський персонал контролює як структуру статутного капiталу, так i доходнiсть капiталу.
Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку
можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує
стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
Станом на 31.12.2019 р. чистi активи Групив сумi 1 615 664 тис. грн.
перевищують зареєстрований власний капiтал Групи, затверджений у Статутi, на 1 599 129 тис.
грн. (Примiтка 13).
31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть - це сума, за якою фiнансовий iнструмент можна обмiняти у ходi поточних
операцiй (крiм випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї) мiж зацiкавленими сторонами та
яка найкращим чином може бути пiдтверджена цiною активного ринку. Справедлива вартiсть
фiнансових активiв та зобов'язань, якi вiдображаються в облiку за амортизованою вартiстю,
визначається шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв, очiкуваних до
отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка є доступною для Групи, для
подiбних фiнансових iнструментiв з аналогiчним термiном погашення. Керiвництво вважає, що
балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй
вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов2язань представлена наступним
чином:
2019 2018
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Балансова вартiсть Справедлива
вартiсть
1
2
3
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiї 19 249 19 249 19 249 19 249
Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв
300 000
300 000
345 000
345 000
Керiвництво групи визначило, що справедлива вартiсть грошових коштiв, торгової дебiторської
заборгованостi та торгової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює їх балансовiй
вартостi враховуючи короткотермiнових термiнiв їх погашення.
32. Непередбаченi зобов'язання
(а)
Страхування
Група не має повного страхового покриття щодо своїх активiв, на випадок переривання
дiяльностi або виникнення вiдповiдальностi перед третьою особою у зв'язку зi шкодою,

заподiяною майну чи навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном чи
операцiями Групи, оскiльки управлiнський персонал отримує страховий захист тiльки у разi,
якщо вважає це економiчно доцiльним. Управлiнський персонал вважає, що, виходячи з його
оцiнки страхових ризикiв та наявностi i доступностi страхових продуктiв в Українi, по цих
ризиках був забезпечений вiдповiдний страховий захист. Однак до тих пiр, поки Група не
отримає бiльш досконалi страховi продукти, потенцiйна втрата чи знищення тих чи iнших
активiв створює вiдповiднi ризики для операцiй та фiнансового стану Групи.
(б)
Непередбаченi податковi зобов'язання
Для української системи оподаткування характерною є наявнiсть численних податкiв, а також
законодавство, яке пiдлягає частим змiнам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може
тлумачитися по-рiзному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають
протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною
податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв.
Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку податкових органiв, якi за законом
уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк
залишається вiдкритим для перевiрок, що проводяться податковими органами, протягом
наступних трьох календарних рокiв; однак за певних обставин податковий рiк може залишатися
вiдкритим довше. Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, порiвняно iз
типовими ризиками, притаманними країнам з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Управлiнський персонал вважає, що Група створила достатнiй резерв з податкових зобов'язань,
виходячи з власної iнтерпретацiї податкового законодавства України, офiцiйних заяв i судових
рiшень. Однак тлумачення законодавства вiдповiдними органами влади можуть вiдрiзнятися, i
якщо органи влади зможуть довести правильнiсть таких власних тлумачень, якi не спiвпадають з
позицiєю Групи, то це може суттєво вплинути на цю фiнансову звiтнiсть.
Станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. Групою не було створено забезпечення у зв'язку з
непередбаченими податковими зобов'язаннями. Судових спорiв з податковою iнспекцiєю не
ведеться.
(в) Судовi процеси
В ходi своєї дiяльностi Група залучається до рiзних судових процесiв. Станом на 31.12.2019 р.
Групою не було створено забезпечення у зв'язку iз судовими процесами на суму 200 тис. грн.
(станом на 31.12.2018 р. - 10 751 тис. грн.).
(г) Пенсiйнi та iншi зобов'язання, пов'язанi з виплатами працiвникам
Спiвробiтники Групи отримують пенсiйне забезпечення з Пенсiйного фонду, державної
української установи, згiдно з нормативними документами та законами України. Група
зобов'язана вiдраховувати певний вiдсоток вiд фонду оплати працi до Пенсiйного фонду з метою
забезпечення пенсiй. Єдиним зобов'язанням Групи вiдносно даного пенсiйного плану є
вiдрахування певного вiдсотка вiд фонду оплати працi до Пенсiйного фонду.
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. Група не мала зобов'язань щодо додаткових
пенсiйних виплат, медичного обслуговування, страхових чи iнших виплат пiсля виходу на
пенсiю перед своїми працюючими або колишнiми спiвробiтниками.
33. Пов'язанi особи
В ходi звичайної дiяльностi Група здiйснює операцiї з пов'язаними особами. Особи вважаються
пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або
здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.
Пов'язаними сторонами є акцiонери, основний управлiнський персонал та їхнi близькi родичi, а
також компанiї, що контролюються акцiонерами або знаходяться пiд суттєвим впливом
акцiонерiв. Цiни за операцiями з пов'язаними особами встановлюються на регулярнiй основi.
Умови операцiй з окремими пов'язаними особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових.
Основним власником акцiй Група, фактичним материнським пiдприємством Компанiї та її
фактичною контролюючою стороною є Київська мiська рада, якiй належить 80% в Статутному
капiталi Компанiї.

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження i на яких покладена
вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi
Групи.
До основного управлiнського персоналу вiдносяться виконавчий орган (Правлiння), директори
департаментiв та фiлiй, а також головний бухгалтер.
Операцiї з фактичною контролюючою стороною - Київською мiською радою в
звiтному перiодi вiдбувались в рамках звичайної дiяльностi Групи i включали в себе:
- виплату дивiдендiв;
- сплату внескiв на пайову участь за надання дозволiв на будування.
Протягом звiтного перiоду операцiї з пов'язаними сторонами - персоналом включають виплати
iз заробiтної плати i становлять 6 972 тис. грн. Iншi суттєвi операцiї з пов'язаними сторонами персоналом вiдсутнi.
Залишки заборгованостi на кiнець року несуттєвi i не захищенi забезпеченням, на них не
нараховуються вiдсотки та їх погашення вiдбувається у грошовiй формi. Гарантiї пов'язаним
сторонам не надавалися.
У 2019 роцi Група не нараховувала збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi, що
пiдлягає погашенню пов'язаними сторонами.
Операцiї з пов'язаними особами за 2019 р.: (в тис. грн.)
№ з/п Пов'язанi особи
Заборгованiсть станом на 01.01.2019 р. Випалачнно Нараховано
Заборгованiсть станом на 31.12.2019 р.
1
2
3
4
5
6
1
Київська мiська Рада :
703
(703)
1.1
За пайовими внесками
703
(703)
1.2
За дивiдендами
1.3
Iншi операцiї
2
По управлiнському персоналу
(6972) 6 972
2.1
По заробiтнiй платi
(6972) 6 972
2.2
По дивiдендам
2.3
По iншим операцiям
Операцiї з пов'язаними особами за 2018 р.: (в тис. грн.)
№ з/п Пов'язанi особи
Заборгованiсть станом на 01.01.2018 р. Випалачнно Нараховано
Заборгованiсть станом на 31.12.2018 р.
1
2
3
4
5
6
1
Київська мiська Рада :
1 334 (41 194)
39 157 (703)
1.1
За пайовими внесками
1 334 (18 400)
16 363 (703)
1.2
За дивiдендами
(22 794)
22 794
1.3
Iншi операцiї
2
По управлiнському персоналу
(4 170)4 170
2.1
По заробiтнiй платi
(4 170)4 170
2.2
По дивiдендам
2.3
По iншим операцiям
34. Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля дати балансу, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Групи та
потребують коригувань фiнансової звiтностi вiдсутнi.
Пiсля дати балансу вiдбулись наступнi подiї:
1.Компанiя узгодила умови спiвпрацi з деякими користувачами та власниками земельних
дiлянок з метою добудови i введення в експлуатацiю незавершених будiвництвом об'єктiв, якi
позицiонуються на ринку нерухомостi мiста Києва, як об'єкти корпорацiї "Укрбуд", в якостi

третьої сторони в договорах (ЖК "Пектораль" - бульвар Кольцова, 7-А; ЖК
"Новомостицька,15" - вул.Новомостицька, 15; ЖК "Сонячна рiв'єра" - вул.МикiльськоСлобiдська, 1; ЖК "Гармонiя" - вул.В.Стуса, 7; ЖК "Харкiвський" - вул.Харкiвське Шосе, 210,
документацiй по яким в повному обсязi, не потребують великих коригувань).
2. 31 грудня 2019 року Всесвiтнiй органiзацiї охорони здоров'я було повiдомлено, що у Вуханi,
Хубей, було виявлено обмежену кiлькiсть випадкiв пневмонiї невiдомого походження. 7 сiчня
2020 року влада Китаю визначила новий тип коронавiрусу (COVID-19) як причину. Починаючи
з 31 грудня 2019 року, розвиток та розповсюдження COVID-19 призвело до безлiчi пов'язаних з
цим подiй. Початок 2020 року характеризувався поширенням пандемiї, що породжується
коронавiрусом COVID-19. Перший випадок коронавiрусу був виявлений в Українi 3 березня.
Щоб запобiгти поширенню вiрусу COVID-19 в Українi, у березнi 2020 року уряд України
запровадив тимчасовi обмеження на державному кордонi, забезпечив скасування регулярного
транспорту та ввiв iншi обмеження на перiод загальнодержавного карантину. Залежно вiд
подальших розробок, пов'язаних з пандемiєю, обмежувальний захiд може бути скасований або
продовжений.
Не можна виключати, що економiчне уповiльнення може виникнути з потенцiйними наслiдками,
якi ще не пiддаються кiлькiснiй оцiнцi, також i на прибутковiсть Групи, головним чином з
урахуванням операцiйного доходу та вартостi ризику.
Пiсля спалаху COVID-19 Група продовжує ретельно стежити за ситуацiєю та вживає запобiжних
заходiв вiдповiдно до рекомендацiй Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я та мiсцевих органiв
влади.
Голова Правлiння
Кушнiр Iгор Миколайович
Головний бухгалтер Шевчук Свiтлана Андрiївна

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

1

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

9

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

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

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

4
5
6
7
8

14
Змiст

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

3

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
компанiя "Кроу Україна"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
33833362
04070, мiсто Київ, вулиця Спаська,
37
3681
номер: АПУ №353/4, дата:
21.12.2017
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
AC Crowe Ukraine - член
мiжнародної аудиторської мережi
Crowe Global, 8-ї в свiтi за
величиною, яка складається з 250
незалежних фiрм, що надають
аудиторськi та консультацiйнi
послуги у 130 країнах свiту та
мають 805 офiсiв. Наша Компанiя є
представником мережi з
бездоганною репутацiєю, яка
демонструє найвищi стандарти
якостi роботи та надання
високопрофесiйних послуг.
номер: 20/831-У, дата: 10.02.2020
дата початку: 10.02.2020, дата
закінчення: 17.04.2020
24.04.2020
1 490 100,00

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
3
Думка iз застереженням
3
Основа для думки iз застереженням
3
Пояснювальний параграф 3
Ключовi питання аудиту 4
Iнша iнформацiя
4
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями
за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
5
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
5
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
7
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi 7
Пiдтвердження та запевнення
7
Дослiдження Звiту про корпоративне управлiння8
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи пiдприємств ПрАТ"Холдингова
Компанiя "Київмiськбуд" (далi - Група), що складається з консолiдованого звiту про
фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, консолiдованого звiту про сукупний дохiд,
консолiдованого звiту про змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та консолiдованих примiток до
фiнансової звiтностi включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається,
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2019
року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиту фiнансової звiтностi Групи за 2019 рiк ми зауважили наступне:
У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй в консолiдованому балансi Групи вiдображенi
фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства та iншi iнвестицiї в сумi 19 239 тис. грн., якi
оцiненi за первiсною вартiстю, без подальшого перерахунку вартостi на звiтнi дати. Це не
вiдповiдає вимогам МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства та спiльнi пiдприємства",
який передбачає оцiнку фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в
капiталi, та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", який передбачає оцiнку iнших iнвестицiй за
справедливою вартiстю.
Зазначене питання може призвести до суттєвого викривлення даних щодо вартостi iнвестицiй,
а також фiнансового результату в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2019 .
Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо балансової
вартостi iнвестицiй. Отже, ми не мали змоги визначити, суму необхiдних коригувань за цим
зауваженням.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), що прийнятi Радою з мiжнародних
стандартiв аудиту та надання впевненостi. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами
викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього звiту. Ми
є незалежними по вiдношенню до Пiдприємства згiдно Мiжнародним кодексом етики,
прийнятим Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв та оприлюдненим

Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi
нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки iз застереженням.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на примiтку 34 до
консолiдованої фiнансової звiтностi, де зазначено, що Група здiйснює свою дiяльнiсть в
умовах оголошеного в Українi карантину в зв'язку з пандемiєю коронавiрусу. Карантин
передбачає ряд обмежувальних заходiв, якi можуть вплинути на ситуацiю в економiцi України
i на дiяльнiсть Групи. В результатi обмежувальних заходiв та нестабiльної ситуацiї в Українi
дiяльнiсть Групи супроводжується ризиками. Вплив ризикiв на майбутню дiяльнiсть Групи не
може бути визначений на даний момент через iснуючу невизначенiсть. Тому консолiдована
фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi б могли бути результатом таких ризикiв. Вони
будуть вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi та
зможуть бути оцiненi.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi
питання розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому
та враховувались при формуваннi думки щодо неї.
В якостi ключових питань аудиту ми визначили наступне питання:
Наявнiсть та оцiнка запасiв
Аудитори звертають увагу на примiтку 10 до консолiдованої фiнансової звiтностi де розкрито
iнформацiю про склад та оцiнку запасiв Групи. Станом на 31.12.2019 балансова вартiсть
запасiв складає 8 470 732 тис. грн., що становить 84% вартостi всiх активiв Групи.
Найбiльша сума вартостi запасiв припадає на вартiсть незавершеного будiвництва та готових
квартир. В звiтностi запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю,
або чистою вартiстю реалiзацiї.
В ходi аудиту ми:
- вивчили та оцiнили об?рунтованiсть застосованих керiвним персоналом облiкових полiтик та
оцiнок стосовно облiку запасiв;
- вивчили органiзацiю та надiйнiсть системи бухгалтерського облiку запасiв, вивчили дiєвiсть
системи внутрiшнього контролю;
- оцiнили адекватнiсть розрахункiв щодо визначення чистої вартостi реалiзацiї та визначення
резервiв знецiнення запасiв;
- проаналiзували подiї пiсля дати балансу, якi можуть надати пiдтвердження оцiнкам
управлiнського персоналу;
- перевiрили достатнiсть розкриттiв щодо запасiв Групи в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Наша перевiрка не виявила невiдповiдностей.
Ми завершили процедури аудиту та вважаємо що розкриття цього питання в консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi є належним.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Групи вiдповiдно до вимог законодавства України несе
вiдповiдальнiсть за подання разом з фiнансовою звiтнiстю наступної iнформацiї:
1) Звiту про управлiння - вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi";
2) Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв - вiдповiдно до Положення про

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, крiм рiчної фiнансової звiтностi та
тексту звiту незалежного аудитора
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу iнформацiю та ми не
робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Стосовно звiту про управлiння ми не виявили фактiв, якi потрiбно було б включити до нашого
звiту.
На дату подання цього Звiту рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (крiм рiчної фiнансової
звiтностi та звiту про управлiння) ще не була пiдготовлена та не надана аудитору. Ми очiкуємо
отримати таку iнформацiю пiсля цiєї дати. Пiсля нашого ознайомлення зi змiстом регулярної
рiчної iнформацiї Групи, як емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що така
iнформацiя мiстить суттєве викривлення, ми повiдомимо iнформацiю про це питання тим, кого
надiлено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фiнансову
звiтнiсть i необхiднiсть подальших дiй стосовно цього нашого Звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями
за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно
з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та
подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
- отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї
суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо
консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та
виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської
думки.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту
консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть
для iнтересiв громадськостi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi
Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" надаємо основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит
та обставини виконання завдання з аудиту.
Аудит рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Групи станом на 31.12.2019 проведено
Аудитором, вiдповiдно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненостi
(Аудит) вiд 10.02.2020 за № 20/831-У, у строк з 10.02.2020 до 17.04.2020.
Повне найменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя "Кроу

Україна"
Мiсцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37
Iнформацiя про включення до Реєстру
Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi 3681
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту
Наглядова Рада
Дата призначення аудитора 27.01.2020
Тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень Другий рiк
Пiдтвердження та запевнення
Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" надаємо пiдтвердження стосовно обставин виконання завдання з аудиту
консолiдованої фiнансової звiтностi Групи.
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом для
аудиторського комiтету, який надається нами за результатами проведеного нами аудиту.
Ми не надавали Групi послуги, забороненi законодавством.
Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя
"Кроу Україна" його власники, посадовi особи ключовий партнер з аудиту та iншi працiвники
є незалежними вiд Групи, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень
Групи в перiод, охоплений перевiреною консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, та в перiод
надання послуг з аудиту такої консолiдованої фiнансової звiтностi.
В перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту
такої фiнансової звiтностi ми не надавали Групi та контрольованим нею суб'єктам
господарювання iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень, результативностi аудиту в
частинi виявлення порушень (зокрема пов'язаних iз шахрайством) наданi нами у параграфi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" у роздiлi "Звiт щодо
аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту.
Дослiдження Звiту про корпоративне управлiння
Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" емiтент цiнних
паперiв зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевiрити iнформацiю, зазначену у
Звiтi про корпоративне управлiння, та висловити свою думку щодо окремих його роздiлiв. В
ходi аудиту нами дослiджено Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд",
включений до рiчного звiту керiвництва.
На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння адекватно вiдображає iнформацiю, зокрема:
- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента наведено в п.5 "Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю" i
фактично вiдображає визначену полiтикою ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" систему органiв
управлiння, i викладає цiлiсну систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в
дiяльностi ПрАТ "ХК "Київмiськбуд";
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента
вiдповiдає наявнiй у нас iнформацiї з цього питання i наведено в п.2 "Структура акцiонерiв та
їх частки в акцiонерному капiталi" ;
- в .2 "Структура акцiонерiв та їх частки в акцiонерному капiталi" ПрАТ "ХК "Київмiськбуд"
повiдомляє про вiдсутнiсть iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. В ходi аудиту нами не отримано
iнформацiї про наявнiсть таких обмежень;
- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента фактично поданий у пунктi 8
"Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" - вiдповiдає дiючому
законодавству України та статутним вимогам ПрАТ "ХК "Київмiськбуд";
- повноваження посадових осiб емiтента описанi у пунктi 1 "Склад органiв управлiння ПрАТ

"ХК "Київмiськбуд" i не суперечить чинному Законодавству України.
Iншi роздiли звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" перевiренi нами i
не суперечать перевiренiй нами фiнансовiй звiтностi та нашим знанням про Групу, отриманим
пiд час аудиту.
Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Неплюєва Галина Анатолiївна.
Партнер з аудиту
(номер реєстрацiї у Реєстрi
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100613)
Партнер з завдання
(номер реєстрацiї у Реєстрi
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100113)

О.П. Самусєва

Г.А. Неплюєва

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та
пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо,
рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської
дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони
стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
Дата
даних НКЦПФР або
виникнення
через особу, яка
Вид інформації
події
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
1
2
3
20.05.2019
28.05.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.07.2019
25.07.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.08.2019
21.08.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.08.2019

21.08.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

