


3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.kyivproekt.com 

в мережі 
Інтернет 24.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента  
X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  



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

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

 



33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва) 

 

34. Примітки 
Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки 
емiтентом посада корпоративного секретаря не впроваджувалася. 
Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнюється, оскiльки Товариство не 
має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного (домiнуючого) 
становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому 
обов'язкова рейтингова оцiнка, у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне 
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", не проводилась. 
Роздiл "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не 
заповнюється, тому що посадовi особи не володiють акцiями емiтента. 
Роздiл "Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється, оскiльки рiшення про виплату 
дивiдендiв не приймалося. 
Роздiли "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, 
випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється, омкiльки 
зазначенi цiннi папери емiтентом не випускалися.  
Роздiли "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та iнформацiя про обсяги 
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнювались, тому що вид 
дiяльностi емiтента не класифiкуються як переробна, добувна або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi. 
Роздiл "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не заповнюється, оскiльки таке рiшення не 
приймалось. 
Роздiл "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється, 
оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного 
перiоду. 
Роздiли "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про розмiр 
iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 
iпотечним покриттям", "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", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 
покриття", "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 
iпотечних активiв на кiнець звiтного пероду","Вiдомостi щодо пiдстав винивнення у 
емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за 
станом на кiнець звiтного року", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником 
строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу iпотечного покриття" не 
заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних 
облiгацiй.  
Роздiли "Iнфорамцiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру 
iпотечних активiв" не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало 
випуски iпотечних сертифiкатiв. 
Роздiли "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", 

 



"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих 
активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є 
емiтентом сертифiкатiв ФОН. 
Роздiл "Вiдомостi про аудиторський висновок" не заповнюється, оскiльки Товариство не 
повинно заповнювати цей роздiл. 
Розлiд "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не заповнюється, оскiльки Товариство надає фiнансову 
та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Фiнансову звiтнiсть 
за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку Товариство не надає. 
Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва" не заповнюється, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не 
здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. 
Протягом звiтного пероду вiдбувались змiни в складi акцiонерiв, що володiють 5 
вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. 
Отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, на пiдставi 
якого стало вiдомо наступне: 
- на 17.01.2017р. пакет акцiй у власностi фiзичної особи Попова Олександра 
Євгенiйовича,РНОКПП 2823501097, який до змiни становив 974897 штук голосуючих 
акцiй (15,962407%) збiльшився i становить 1207849 штук голосуючих акцiй (19,776630%) 
вiд загальної кiлькостi акцiй. 
- на 14.04.2017р. пакет акцiй у власностi юридичної особи ТРЕЙЛОРI ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД (Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, Limassol, Cyprus, 3101; 
iдентифiкацiйний код НЕ 234250) збiльшився i становить 5766143 штук простих iменних 
акцiй, в т.ч. 5766143 штук голосуючих акцiй (94,411535%) вiд загальної кiлькостi акцiй. 
- на 14.04.2017р. пакет акцiй у власностi фiзичної особи Попова Олександра Євгенiйовича 
(iдентифiкацiйний код 2823501097;м.Київ,вул.Бальзака,буд.82,кв.19), який до змiни 
становив 1207849 штук простих iменних акцiй, в т.ч. 1207849 штук голосуючих акцiй 
(19,776630%) вiд загальної кiлькостi акцiй зменшився до 0 
- на 14.04.2017р. пакет акцiй у власностi юридичної особи Хайтоп Лiмiтед (Сейшельськi 
о0ви,буд.Трiнiтi Хауз, оф.14, мiсто Вiкторiя, острiв Мае; iдентифiкацiйний код 015988), 
який до змiни становив 1507003 штук простих iменних акцiй, в т.ч. 1507003 штук 
голосуючих акцiй (24,674807%) вiд загальної кiлькостi акцiй зменшився до 0 
- на 14.04.2017р. пакет акцiй у власностi юридичної особи Джетрiкс Лтд (Сейшельськi о-
ви, буд.Трiнiтi Хауз, оф. 14, мiсто Вiкторiя, острiв Мае; iдентифiкацiйний код 015932), 
який до змiни становив 1525647 штук простих iменних акцiй, в т.ч. 1525647 штук 
голосуючих акцiй (24,980073%) вiд загальної кiлькостi акцiй зменшився до 0 
- на 14.04.2017р. пакет акцiй у власностi юридичної особи АРВАТI ГЛОБАЛ ЛТД (Род-
Таун, буд. Трайденг Чемберз, оф. а/с 146, Тортола, Британськi Вiргiнськi Острови; 
iдентифiкацiйний код 1429473), який до змiни становив 1525644 штук простих iменних 
акцiй, в т.ч. 1525644 штук голосуючих акцiй (24,980024%) вiд загальної кiлькостi акцiй 
зменшився до 0. 
Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни в персональному складi посадових осiб 
емiтента. 
06.02.2017р. вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено 
повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї та припинено повноваження як члена Ревiзiйної 
комiсiї Вербiної Тетяни Вiкторiвни за власним бажанням. 
06.02.2017р. вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства тимчасово виконуючою 
обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано члена Ревiзiйної комiсiї Галкiну 



Зою Михайлiвну строком згiдно зi статутом Товариства. 
01.03.2017р. вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради припинено повноваження та 
звiльнено з займаної посади директора Товариства Воробйова Миколу Олексадровича. 
01.03.2017р. на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Київпроект" обрано на посаду 
директора Гладуняка Романа Миколайовича строком згiдно Статуту Товариства. 
19.04.2017р. вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв вiдкликано повноваження 
члена Наглядової Ради Товариства Добрової Свiтлани Костянтинiвни, Попова 
Олександра Євгенiйовича, Луценка Iгоря Миколайовича, Капшука Андрiя 
Володимировича, Клименка Євгена Григоровича. 
19.04.2017р. вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"Київпроект" обрано членом Наглядової Ради Товариства Самойленко Олексiя 
Вiкторовича, Картака Володимира Васильовича, Бойченка Iгоря Анатолiйовича, Красюк 
Iрину Борисiвну, Свириду Олесю Миколаївну. 
19.04.2017р. вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв припинено 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вербiної Тетяни Вiкторiвни, Галкiної 
Зої Михайлiвни, Нiкшича Олександра Аркадiйовича. 
19.04.2017р. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради 
Товариства Красюк Iрину Борисiвну. 
09.08.2017р. вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради достроково припинено 
повноваження Красюк Iрини Борисiвни за власним бажанням як члена Наглядової ради з 
одночасним припиненням її повноважень як Голови Наглядової ради. 
09.08.2017р. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради 
члена Наглядової ради Товариства Свириду Олесюк Миколаївну строком згiдно зi 
статутом.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
Ф01 №727264 

3. Дата проведення державної реєстрації 
18.01.1994 

4. Територія (область) 
м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 
12214912 

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

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

0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

74 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

68.2 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна 
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї,надання послуг консультування в 
цих сферах 

10. Органи управління підприємства 
Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. 

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

АТ "ОТП Банк" 
2) МФО банку 

300528 
3) поточний рахунок 

26008455020219 



4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

немає 
5) МФО банку 
 
6) поточний рахунок 
 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг i виконання робiт протипожежного 
характеру 295573 23.09.2011 

Державна 
iнспекцiя 

техногенної 
безпеки 
України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї необмежений 
  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 
ДП "Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
35948173 
4) місцезнаходження 
01030, м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
35947727 
4) місцезнаходження 
01030, м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут "Київгео" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 



35947845 
4) місцезнаходження 
01030, м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київгео" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
35948241 
4) місцезнаходження 
01030,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
35948257 
4) місцезнаходження 
01030,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 



визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект" та 
чинним законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут "Київпроект-1" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
35947866 
4) місцезнаходження 
01030,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київпроект-1" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут Генерального плану мiста Києва" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
32386367 
4) місцезнаходження 
01030,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут Генерального плану м. Києва" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 



24578070 
4) місцезнаходження 
01030,м,київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 
1) найменування 
ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект" 
2) організаційно-правова форма 
160 
3) код за ЄДРПОУ 
32050251 
4) місцезнаходження 
01030,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,16-22 
5) опис 
Форма участi - засновник. Вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 
Активи, наданi емiтентом в якостi внеску - грошовi кошти 20 тис. грн., що становить 100% 
участi в статутному капiталi. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою 
визначаються Статутом ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект" та чинним 
законодавством України. 

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

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення 
фонду державного майна 

України по м. Києву 
19030825 01032Україна м.Київ 

Б.Т.Шевченка,50Г 0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 



Фiзичнi особи - 915 осiб 4.8690 
Усього 4.869 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 
Голова Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Свирида Олеся Миколаївна (представник акцiонера) 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
 
4) рік народження** 
1979 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
15 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
з 2013р по теперiшнiй час ТОВ "Iмпульс Рiелтi", директор.З 19.04.2017р. - член Наглядової 
Ради ПАТ "Київпроект" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
09.08.2017 обрано строком до наступних рiчних зборiв Товариства 
9) Опис 
Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 
19.04.2017р. обрано членом Наглядової Ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
09.08.2017р.Свирида О.М. обрана Головою Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради 
та строком повноважень згiдно Статуту Товариства. 
Обов'язки та повноваження Голови Наглядової Ради визначаються Статутом та Положенням 
про Наглядову Раду ПАТ "Київпроект".Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У перiод з 2012р.- ТОВ "Арлес Ком" - директор; з 2012-2013рр. - ТОВ "Зiнфiс" - директор; 
2013р. - по теперiшнiй час - ТОВ "Iмпульс Рiелтi" (м. Київ, вул. Старонаводницька, 2-20) - 
директор. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 



Член Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Самойленко Олексiй Вiкторович (незалежний директор) 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
 
4) рік народження** 
1983 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
12 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
03.09.2012-27.08.2015р. ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ" - начальник юридичного департаменту  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.04.2017 Обрано строком до наступних рiчних зборiв 
9) Опис 
Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 
19.04.2017р.обрано членом Наглядової Ради Товариства Самойленка Олексiя Вiкторовича . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обов'язки та повноваження члена Наглядової Ради визначаються Статутом та Положенням 
про Наглядову Раду ПАТ "Київпроект".Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У перiод з 01.09.2011р.-28.02.2012р. - юрист Мiнiстерства iнфраструктури 
України;01.03.2012р.-31.08.2012р. - заступник директора ТОВ "МКТ-КАПIТАЛ";03.09.2012-
27.08.2015рр. - начальник юридичного департаменту ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ".З 19.04.2017р. 
по теперiшнiй час обрано членом Наглядової Ради.Посадова особа є незалежним 
директором.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Член Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Картак Володимир Васильович (представник акцiонера) 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
 
4) рік народження** 
1981 
5) освіта** 



вища 
6) стаж роботи (років)** 
12 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
з 01.07.2015 - по теперiшнiй час - ПАТ "НВП "Бiльшовик" - заступник директора з правових 
питань.З 19.04.2017р. -член Наглядової Ради ПАТ "Київпроект" . 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.04.2017 обрано строком до наступних рiчних зборiв 
9) Опис 
Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 
19.04.2017р. обрано членом Наглядової Ради Товариства Картака Володимира Васильовича. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обов'язки та повноваження члена Наглядової Ради визначаються Статутом та Положенням 
про Наглядову Раду ПАТ "Київпроект". Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У перiод з 04.03.2011-08.04.2014 - директор Департаменту державної власностi Мiнiстерства 
iнфраструктури України;09.04.2014-04.02.2015 - заступник директора Департаменту 
державної власностi- начальник вiддiлу майнових вiдносин Мiнiстерства iнфраструктури 
України; 25.02-2015-30.06.2015 - заступник генерального директора ПАТ "НВП "Бiльшовик" 
з загальних питань; з 01.07.2015 - по теперiшнiй час - заступник директора з правових 
питань ПАТ "НВП "Бiльшовик" (м. Київ, пр. Перемоги, 49/2) .З 19.04.2017р. - член 
Наглядової Ради ПАТ "Київпроект". 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Член Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Бойченко Iгор Анатолiйович (представние акцiонера) 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
 
4) рік народження** 
1963 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
33 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
З 2014-2017рр. - ТОВ "КДК" - заступник директора. З 19.04.2017р. - член Наглядової Ради 
ПАТ "Київпроект".  



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.04.2017 обрано строком до наступних рiчних зборiв 
9) Опис 
Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 
19.04.2017р. обрано членом Наглядової Ради Товариства Бойченка Iгоря Анатолiйовича. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обов'язки та повноваження члена Наглядової Ради визначаються Статутом та Положенням 
про Наглядову Раду ПАТ "Київпроект". Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не 
виплачувалась. 
У перiод з 2012-2013рр. - ЧМП, в.о.Президента; з 2014 р. - заступник директора ТОВ "КДК" 
(м. Київ). З 19.04.2017р. - член Наглядової Ради ПАТ "Київпроект". 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Директор 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Гладуняк Роман Миколайович 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
 
4) рік народження** 
1980 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
10 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
з 21.03.2015р.- Комунальне об'єднання "Київзеленбуд"- заступник директора з фiнансових 
питань, з 22.01.2016р. - Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" - заступник генерального 
директора з фiнансових питань. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.03.2017 обрано строком на три роки 
9) Опис 
Директор здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства. Директор 
Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства, органiзовує 
виконання їх рiшень. 
До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з 
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 
Права та обов’язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», 



iншими актами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. 
Директор Товариства:  
1)дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах i органiзацiях 
незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, у вiдносинах з iншими суб'єктами 
господарської дiяльностi та фiзичними особами на територiї України та за її межами; 
2)укладає вiд iменi Товариства договори, угоди, контракти, iншi правочини, цiна яких не 
перевищує 200 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч грн.); 
3)приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, визначає умови 
органiзацiї та оплати їх працi, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на 
працiвникiв Товариства iз дотриманням вимог Статуту та чинного законодавства України;  
4)видає вiдповiдно до своїх повноважень накази/розпорядження, обов'язковi для виконання 
працiвниками Товариства; 
5)затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, приймає рiшення про їх 
вiдрядження; 
6)вживає заходiв щодо вiдкриття, закриття та розпорядження рахунками в установах банкiв, 
в тому числi в iноземних валютах;  
7)має право першого пiдпису банкiвських та розрахунково-платiжних документiв; 
8)готує на погодження Наглядовою радою пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства та планiв його роботи; 
9)розробляє пропозицiї щодо розмiру, умов та порядку збiльшення або зменшення 
статутного капiталу Товариства; випуску цiнних паперiв; розмiру виплати дивiдендiв; 
пропозицiї щодо порядку використання прибутку i покриття збиткiв;  
10)забезпечує нормальнi умови експлуатацiї будiвель, що належать Товариству, оновлення 
основних фондiв та обладнання;  
11)органiзовує ведення бухгалтерського та податкового облiку, складання звiтностi про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також її подання до вiдповiдних установ; 
12)виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. 
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПАТ "Київпроект" обрано на посаду директора 
Гладуняка Романа Миколайовича строком згiдно Статуту Товариства (Протокол №23 вiд 
28.02.2017р. наказ №30-к вiд 01.03.2017р.).Протягом останнiх п'яти рокiв працював:з 
27.02.2012 - генеральний директор Державоного пiдприємства українського 
лiсогосподарського центру консалтингу та логiстики "Укрлiсконсалтинг", з 21.03.2015р. - 
заступник генерального директора з фiнансових питань - Комунальне об'єднання 
"Київзеленбуд", з 22.01.2016 переведений на посаду заступника генерального директора з 
фiнансових питань та розвитку - Комунальне об'єднання "Київзеленбуд".Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно штатного розкладу та контракту з 
директором. Розмiр виплаченої винагороди 282 тис. грн., у натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кавунчук Наталiя Сергiївна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 
 
4) рік народження** 
1973 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
18 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "Одесем" - головний бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
05.10.2016 безстроково 
9) Опис 
Обов'язки та повноваження посадової особи визначаються Статутом та посадовою 
iнструкцiєю.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа отримала винагороду за 2017р. згiдно штатного розкладу у сумi 218 тис. 
грн. у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. 
Протягом останнiх п'яти рокыв працювала головним бухгалтером (з 02.06.2010 по 
01.06.2011р. - ТОВ "Каса", з 01.06.2011 по 27.06.2013 - ТОВ "СТО "Автодром", з 01.11.2013 
по 12.02.2016р. - ТОВ "Одесем").  
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 
особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків 
акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про 
власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для 
публічних акціонерних товариств) 

Найменування 
юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 
акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Компанiя 
"Трейлорi 
Венчерз 
Лiмiтед" 

НЕ 234250 

3101 Кiпр Trident 
Centre (Трiдент 
Центр) Limassol 
(Лiмассол) Griva 
Digeni 115 (Грiва 

Дiгенi) 

5766143 94.411535 5766143 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 
акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Усього 5766143 94.411535 5766143 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського 
чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави 
про реєстрацію юридичної особи. 
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, 
імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів* 

 
чергові позачергові 

X   

Дата 
проведення 19.04.2017 

Кворум 
зборів** 98.8991 

Опис 

Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Київпроект" скликанi згiдно з рiшенням Наглядової 
ради вiд 27.02.2017р.(протокол №22/1). 
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало. Порядок денний розглянуто. 
За пiдсумками голосування з питань порядку денного вирiшено наступне: 
1. Питання перше порядку денного: "Про обрання Лiчильної комiсiї". 
Рiшення: 
Створити Лiчильну комiсiю Товариства та сформувати її у складi з 3-х осiб. 
Обрати до складу Лiчильної комiсiї: 
- Приймак Свiтлану Василывну; 
- Орел Руслану Вiталiївну; 
- Князева Юрiя Вiталiйовича. 
2. Питання друге порядку денного: "Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Київпроект". 
Рiшення: 
Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем 
Загальних зборiв акцiонерiв - Глов'юк Тетяну Тимофiївну. 
Питання третє порядку денного: "Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв. 
Рiшення: 
Затвердити наступний регламент роботи зборiв: 
- для доповiдi з питань порядку денного - до 10 хв. 
- для виступiв при обговореннi - до 3 хв. 
Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться з розрахунку одна акцiя - один голос, 
крiм кумулятивного голосування за принципом вiдповiдно до чинного законодавства, з 
використанням бюлетенiв для голосування. 
4. Питання черверте порядку денного: "Про схвалення рiшення про затвердження порядку та 
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах". 
Рiшення: 
Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства №22/1 вiд 27.02.2017р. про порядок 
засвiдчення бюлетенiв. 
5. Питання п'яте порядку денного: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради за 2016р.". 
Рiшення: 
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016р. 
6. Питання шосте порядку денного: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу за 2016р.". 
Рiшення: 
Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. 
7. Питання сьоме порядку денного: "Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк". 
Рiшення: 
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 



8. Питання восьме порядку денного: "Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк". 
Рiшення: 
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 
9. Питання дев'яте порядку денного: "Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за 
2016 рiк". 
Рiшення: 
Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства звiтного року наступним чином: чистий 
прибуток Товариства в сумi 193 тис.грн. залишити в розпорядженнi Товариства. 
10. Питання десяте порядку денного:" Про дострокове припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства". 
Рiшення: 
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: 
Добрової Свiтлани Костянтинивнi; 
Попова Олександра Євгенiйовича; 
Луценка Iгоря Миколайовича; 
Капшука Андрiя Володимировича; 
Клименка Євгена Григоровича. 
11. Питання одинадцяте порядку денного: "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства". 
Рiшення: 
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: 
- Самойленко Олексiй Вiктоворович; 
- Картак Володимир Васильович;  
- Бойченко Iгор Анатолiйович; 
- Красюк Iрина Борисiвна; 
- Свирида Олеся Миколаївна. 
12. Питання дванадцяте порядку денного: "Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
Рiшення: 
Затвердити наступнi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради: 
- Вiдносини мiж Товариством та Членом Наглядової ради регулюються законом України "Про 
акцiонерiн товариства", Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду Товариства. Цей договiр не є трудовис договором. 
Товариство має право: 
- розiрвати цей договiр на пiдставах та в порядку, встановлених законодавством України; 
- вимагати вiд Члена Наглядової ради належного виконання обов'язкiв посадової особи. 
Товариство зобов'язано: 
- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхiднi для належного виконання своїх 
обов'язкiв; 
- уважно ставитися до потреб i запитiв Члена Наглядової ради; 
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi законом України "Про акцiонернi товариства", 
Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим 
договором. 
Член Наглядової ради зобов'язаний: 
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 
- чесно, своєчасно i сумлiнно виконувати обов'язки, покладенi на нього законом України "Про 
акцiонернi товариства", Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду; 
- дбайливо ставитися до майна Товариства; 
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 
виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 
а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
- особисто виконувати обов'язки, покладенi на нього як Члена Наглядової ради Статутом та 
Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством; 
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України, Статутом 



Товариства, Положенням про Наглядову раду. 
Член Наглядової ради має право: 
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй; 
- iнiцiювати скликання Наглядової ради; 
- iншi права, передбаченi чинним закодавством України. 
Члени Наглядової ради: 
- несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством солiдарно за збитки, завданi 
Товариству дiями(бездiяльнiстю) Наглядової ради; 
- акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну 
вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової 
ради. 
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дiйснi з моменту його обрання Загальними 
зборами Товариства. Цивiльно-правовий договiр з Членом Наглядової ради Товариства набирає 
чинностi з моменту його пiдписання Сторонами i дiє до припинення повноважень Члена 
Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функцiї та обов'язки на 
безоплатнiй основi, а отже, цивiльно-правовий договiр, який укладається з Членом Наглядової 
ради Товариства, є безоплатним. 
Обрати та уповноважити Директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-
правовi договори з Членами Наглядової ради. 
13. Питання тринадцяте порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства". 
Рiшення: 
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Вербiної Тетяни Вiкторiвни; 
Галкiної Зої Михайлiвни; 
Нiкшича Олександра Аркадiйовича. 
14. Питання чотирнадцяте порядку денного: "Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.Визначення уповноваженої особи на 
пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 
Рiшення: 
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в 
новiй редакцiї. 
Уповноважити Директора Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї вiд iменi 
Товариства. 
Доручити Директору Товариства здiйснити всi необхiднi юридичнi дiї з питань реєстрацiї 
Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку. 
15. Питання п'ятнадцяте порядку денного: "Внесення змiн та доповнень, визнання такими, що 
втратили чиннiсть, внутрiшнiх положень Товариства". 
Рiшення: 
Внести змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його 
в новiй редакцiї. 
Визнати таким, що втратило чиннiсть, Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ". 
16. Питання шiстнадцяте порядку денного: "Попереднє надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинiв". 
Рiшення: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв: 
- Направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори 
тощо) граничною сукупною вартiстю до 250 000 000 (Двiстi п'ятдесят мiльйонiв) гривень. 
- Правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними 
договорами (договори застави, поруки, iпотеки, тощо) граничною сукупною вартiстю до 500 
000 000 (П'ятсот мiльйонiв гривень). 
Уповноважити Директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних 
зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства 
зазначених правочинiв з правом передоручення за умови одержання дозволу вiд Наглядової 
ради Товариства. 



* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 01204513 

Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ 
вул.Саксаганського,53/80,офiс 306 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 1970 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 27.02.2011 

Міжміський код та телефон 0442874294 
Факс 0442877055 
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бух.облiку i аудиту 

Опис Надавали послуги з аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 
"Київпроект". 

  

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

Публiчне Акцiонерне Товариство "Нацiональний депозитарiй 
України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський м.Київ вул.Нижнiй 
Вал,буд.17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності АБ №581322 

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

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон 0442791325 
Факс 0442791322 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис ПАТ "НДУ" здiйснює послуги щодо обслуговування випуску 
цiнних паперiв на пiдставi договору №ОВ-4660 вiд 19.03.2014р. 

  



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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя 
"Перший фiнансовий посередник" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 35669968 

Місцезнаходження 01030 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Богдана 
Хмельницького,16-22 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності АЕ №263404 

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

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 30.09.2013 

Міжміський код та телефон 0443747375 
Факс 0443747375 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 
Опис Надання послуг з ведення рахункiв в цiнних паперах. 

  



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстр

ації 
випуск

у 

Номер 
свідоцт
ва про 

реєстра
цію 

випуск
у 

Найменув
ання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнародни
й 

ідентифікац
ійний номер 

Тип 
цінного 
паперу 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінал
ьна 

вартість 
акцій 
(грн) 

Кількі
сть 

акцій 
(штук) 

Загальн
а 

номінал
ьна 

вартіст
ь (грн) 

Частка 
у 

статутн
ому 

капітал
і (у 

відсотк
ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.05.2
010 

55/10/1/
10 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA40000679
79 

Акція 
проста 

бездокумен
тарна 

іменна 

Бездокумен
тарні іменні 2 610745

56 
1221491

2 100 

Опис 

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Акцiї власної емiсiї протягом 
звiтного перiоду Емiтентом викупалися i не продавалися. Емiтент не  
здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах 
вiдсутнi, 
додаткової емiсiї не було. Iншi цiннi папери не випускались. 

  

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду 

№ 
з/п 

Дата 
зарахування/с
писання акцій 
на рахунок/з 

рахунку 
емітента 

Вид дії: 
викуп/пр

одаж 

Кількість 
акцій, що 

викуплено/п
родано (шт.) 

Номіна
льна 

вартіст
ь (грн) 

Дата 
реєстрації 
випуску 

акцій, що 
викуплено/п

родано 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
акцій, що 

викуплено/п
родано 

Найменуван
ня органу, 

що 
зареєструва

в випуск 
акцій, що 

викуплено/п
родано 

Частка 
від 

статут
ного 

капіта
лу (у 

відсот
ках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 15.05.2017 викуп 3613 2 13.05.2010 55/10/1/10 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

0.0425 

Оп
ис 

19 квiтня 2017 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв.  
2 акцiонериi голосували проти прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, 
передбаченого статтею 68 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 
Загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй - 3613 шт., їх загальна номiнальна вартiсть- 7226,00 



грн.; 
2 акцiонераi звернулись до товариства з вимогою про викуп акцiй з числа акцiонерiв, якi голосували 
проти 
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
загальна кiлькiсть належних таким акцiонерам акцiй - 3613 шт., їх загальна номiнальна вартiсть- 7226,00 
грн. 
Всi акцiї Товариством було викупленiю 
Загальна кiлькiсть акцiй, якi були викупленi товариством в акцiонерiв, якi звернулись до товариства з 
вимогою про викуп акцiй, з числа акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення, передбаченого 
статтею 68 Закону України «Про акцiонернi товариства», - 3613 шт., їх номiнальна вартiсть 7226,00 грн; 
Умови договору i цiна викупу акцiй затвердженi Наглiдовою радою 21.04.2017 р. Протокол № 36. 
Цiна викупу за одну просту iменну акцiю склала 5,99 грн. 
Загальна вартiсть викуплених акцiй склала 21641,87 грн. 
Дати укладання вiдповiдних договорiв про обов'язковий викуп акцiй - 15.05.2017 р., дата оплати акцiй 
Товариством - 17.05.2017 р. 
Товариством планувалось продати викупленi акцiї протягом року з моменту їх викупу. 



XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" є однiєю з найстарiших i найбiльших 
проектних органiзацiй м.Києва. Здiйснює весь спектр робiт, пов'язаних iз виготовленням 
проектно-кошторисної документацiї по комплекснiй забудовi м.Києва. ПАТ "Київпроект" 
засноване згiдно з наказом Управлiння комунального майна м.Києва вiд 28.12.1993 року 
№176 шляхом перетворення державного пiдприємства - Державного комунального 
проектного комплексу "Київпроект" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до 
розпорядження Представника Президента України в м.Києвi вiд 13.08.1993р. №862 "Про 
порядок корпоратизацiї перелiку пiдприємств комунальної власностi, що пiдлягають 
корпоратизацiї та графiку її проведення". Товариство зареєстроване Старокиївською 
державною адмiнiстрацiєю м.Києва 18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру 
юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi 
державною адмiнiстрацiєю 28.09.2004р. номер запису в ЄДР №107400000001490. Рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2010 року, Протокол №19, повне найменування 
Товариства змiнено та затверджено нове:Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" та 
внесено до державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською 
районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.11.2010р. номер запису в ЄДР 
№10741050017001490. Проведена замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю в зв'язку зi 
змiною назви юридичної особи серiя Ф01№727264. 
В 2017р. злиття, подiлу, приєднання  

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
Згiдно Статуту Товариства створено наступнi органи корпоративного управлiння: 
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства; 
Наглядова рада - орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в 
межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" 
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу; 
Директор - здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства. 
Безперервне та ефективне функцiонування Товариства забезпечується завдяки чiтко 
спланованiй органiзацiйнiй структурi, керування якою здiйснюють директор та заступники 
директора. 
Структурнi пiдроздiли, що безпосередньо пiдпорядковуються директору: 
- юридичний вiддiл; 
- вiддiл кадрiв; 
- референти; 
- режимно-секретний вiддiл 
Структурнi пiдроздiли, що безпосередньо пiдпорядковуються першому заступнику 
директора: 
- вiддiл облiку та звiтностi; 
- вiддiл орендних вiдносин; 
- вiддiл iнформацiйних технологiй; 



- технiчний архiв; 
- вiддiл маркетингу та реклами. 
Структурнi пiдроздiли, що безпосередньо пiдпорядковуються заступнику директора: 
- проектний вiддiл. 
Структурнi пiдроздiли, що безпосередньо пiдпорядковуються заступнику директора: 
- господарський вiддiл. 
В 2017р. вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним 
перiодом: 
- створено пiдроздiл - референти 
- створено вiддiл маркетингу та реклами; 
- створено проектний вiддiл. 
Станом на 01.01.2017р. в органiзацiйну структуру ПАТ "Київпроект" входило одне дочiрнє 
пiдприємство - ДП "Iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний 
код:24578070, мiсцезнаходження: 01030,м.Київ,вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за №1 074 105 
0004 011421. ДП "iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" є пiдприємством, утвореним 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 травня 1996 року. 
На пiдставi судових рiшень витребувано з незаконного володiння у ТОВ "НВПI 
"Київпроект" та повернуто у власнiсть ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" безпiдставно набуте майно - 
корпоративнi права, якi складаються з права єдиного власника на управлiння та володiння 
дочiрнiми пiдприємствами. Таким чином, ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" остаточно вiдновило всю 
сукупнiсть правомочностей власника з корпоративних прав на дочiрнi пiдприємства. 
Станом на 31.12.2017р. в органiзацiйну структуру ПАТ "Київпроект" входить дев'ять 
дочiрнiх пiдприємств: 
- ДП "Iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний 
код:24578070,мiсцезнаходження:01030,м.Київ,вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстроване 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 
0004 011421. ДП "Iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" є пiдприємством, утвореним 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв вiд 16 травня 1996 року. 
- ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний 
код:3205025,мiсцезнаходження:01030,м.Київ,вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстроване 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 01.04.2011 за № 1 074 105 
0012 004142. ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством, 
утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2002 року. 
- ДП "Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний 
код:35948173,мiсцезнаходження:01030,м.Київ,вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 
0004 030251. ДП "Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним 
пiдприємством, утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 
2008 року. 
- ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний 
код:35947727,мiсцезнаходження:01030,м.Київ,вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстроване 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 
0003 030202. ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним 
пiдприємством, утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 
2008 року. 
- ДП "Iнститут "Київгео" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код:35947845, 
мiсцезнаходження:01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстроване 



Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 
0003 0302216. ДП "Iнститут "Київгео" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством, 
утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року. 
- ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код:35948241, 
мiсцезнаходження:01030,м.Київ,вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстроване Шевченкiвською 
районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0003 030258. ДП 
"Iнститут "Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством, утвореним 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року. 
- ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 
35948257, мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстроване 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 
0003 030259. ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект" є колективним 
пiдприємством, утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 
2008 року. 
- ДП "Iнститут "Київпроект-1" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35947866, 
мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстроване 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 31.03.2011 за № 1 074 105 
0002 030218. ДП "Iнститут "Київпроект-1" ПАТ "Київпроект" є колективним 
пiдприємством, утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв вiд 6 березня 2008 року. 
- ДП "Iнститут Генерального плану мiста Києва" - iдентифiкацiйний код: 32386367, 
мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстроване 
Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 19.02.2003 за № 1 074 120 
0000 002669. ДП "Iнститут Генерального плану мiста Києва" є колективним пiдприємством, 
утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2000 року. 

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 
1. Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк - 70 осiб. 
2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2017 рiк - 3 особи. 
3. Середня чисельнiсть працiвникiв. якi працюють на умовах неповного робочого тижня - 3 
особи. 
4. Фонд оплати працi в 2017 роцi становить 8589,9 тис.грн. (в 2016р. 4986 тис.грн.), 
збiльшився порiвняно з 2016р. на 3603,9 тис.грн. за рахунок пiдвищення посадових окладiв та 
збiльшення чисельностi працiвникiв.  
5. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, 
його операцiйним потребам. 
Основною метою кадрової полiтики Товариства є своєчасне забезпечення Товариства 
персоналом необхiдної якостi та необхiдної чисельностi.Перевага при призначеннi на вищi 
посади надається працiвникам Товариства. Робота з пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв 
ведеться безпосередньо на пiдприємствi.  

  



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  
ПАТ "Київпроект" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

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 
ПАТ "Київпроект" 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 
За 2017 рiк 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) 
Облiкова полiтика в Товариствi ведеться згiдно Положення "Про облiкову полiтику", 
затвердженого Наглядовою радою. Облiкова полiтика розроблена на пiдставi Закону 
України вiд 16.07.99р.№996-Х1У "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 
та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського 
облiку (МСФЗ/МСБО) та iнших нормативних актiв . 
Детальний опис облiкової полiтики Товариства , що були застосованi при складаннi окремих 
та консолiдованих фiнансових звiтiв, наведено в роздiлi 7 Примiток до фiнансової звiтностi. 
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик. Згiдно Положення "Про облiкову полiтику" 
Товариства прийнято: 
- Нарахування амортизацiї проводиться до досягнення лiквiдацiйноїї вартостi за 
прямолiнiйним методом нарахування.Срок корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть 
встановлює комiсiя пiд час зарахування об"кта на баланс. 
- Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. -Оцiнка 
вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО. 
- Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображаються за собiвартiстю з урахуванням 
зменшення корисностi. Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй 
звiтностi Товариство облiковує за собiвартiстю При складаннi консолiдованої фiнансової 
звiтностi iнвестицiї в дочiрнi компанiї облiковуються за методом повної консолiдацiї, 
iнвестицiї в асоцiйованi компанiї – за методом участi в капiталi. 

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  
Основний вид послуг за 2017 рiк - надання в оренду власного майна, що знаходиться за 
адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22. За даними фiнансової звiтностi дохiд вiд 
оренди збiльшився на 37 % за 2017 рiк i становить 31588 тис. грн., що складає 98% вiд 
загального доходу вiд реалiзацiї. Собiвартiсть послуг- 19561 тис.грн. Споживачами послуг 
Товариства є суб'єкти орендних правовiдношень з рiзними органiзацiйно-правовими 
формами, у яких є потребнiсть в отриманнi офiсних примiщень для власної господарської 
дiяльностi. Спостерiгається збiльшення загального обсягу реалiзацiї послуг. На фiнансовий 
результат Товариства вплинули як об'єктивнi фактори, такi як обмеженнiсть фiнансових 
можливостей на проведення ремонтних робiт, так погiршення економiчного стану у 
потенцiйних клiєнтiв . Стан примiщень, пропонованих для здачi в оренду задовiльний, але 
потребує додаткового ремонту. 
Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту 
на послуги, що надаються пiдприємством. Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонного 
фактору. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами 
орендарiв, зростанням цiн на енергоносiї, матерiали та послуги по обслуговуванню 
примiщень. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури 
ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення 
виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi 
якост iпослуг, що надаються. Товариство придiляє багато уваги пошуку нових замовлень на 
проектнi роботи з метою вiдновлення дiяльностi у сферi будiвництва.  
Канали збуту робiт Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими орендарями та 
шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення 
клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на роботи i 
послуги, високої якостi виконуваних робiт. Головними конкурентами емiтента є 
пiдприємства, якi знаходяться в мiсцi розташування емiтента, та надають послуги з оренди 
власного майна. 
Емiтент не проводить свою дiяльнiсть в iнших, крiм України, країнах. 
Основними постачальниками для Товариства, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 
загальному обсязi постачання є постачальники еноргоносiїв -ДП "Київгазенерджi", 
ПАТ"Київенерго".  

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 iнвестовано: 
- в основнi засоби 3295 тис.грн. 
- в капiтальнi iнвестицiї шодо модернiзацiї нерухомостi 4 386 тис.грн. 
- в придбання акцiй - 24 586 тис. грн. 
За останнi п’ять рокiв наступнi змiни активiв: 
У 2013 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 650 тис.грн., вiдчужено 



основних засобiв на суму 88 тис.грн. 
У 2014 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 246 тис.грн., вiдчужено 
основних засобiв на суму 1477 тис.грн. 
У 2015 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 197 тис.грн., вiдчужено 
основних засобiв на суму 34 тис.грн. 
У 2016 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 539 тис.грн. 
У 2017 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 1663 тис.грн., полiпшення 
основних засобiв, в т.ч. нерухомостi 2 608 тис. грн. 
Придбання активiв здiйснюється за рахунок власних коштiв, кредити або iншi залученi 
кошти не використовувались. 
В 2014 р. було продано:  
- Згiдно договору вiд 02.04.2014 року було продано ПОО «Лоберг Комплекс» частину 
нежилого примiщення, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, 
лiт. «Б» та складається з 10/100 частин вiд нежилого будинку площею 12 650,8 м.кв. за 
цiною 12 000 тис. грн. 
У 2017р. ПАТ "Київпроект" впродовж тривалих судових процесiв (бiльше 3р.) та на пiдставi 
рiшення Київського апеляцiйного господарського суду вiд 01.11.2016р. нарештi вiдновило 
свої права власника на примiщення першого поверху загальною площею 1260,8 м.кв в 
будiвлi Товариства по вул.Б.Хмельницького.16-22, яке було незаконно вiдчужене у квiтнi-
травнi 2014р. 
Запис про реєстрацiю права власностi в електронний Реєстр речових прав на нерухоме 
майно внесено у лютому 2017р.Таким чином, було не тiльки повернуто у власнiсть ПАТ 
"Київпроект" незаконно вiдчужену нерухомiсть, але й вiдновлено цiлiснiсть єдиного 
майнового комплексу - будiвлi ПАТ "Київпроект". 
В 2014 р. згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 10 вiд 20 травня 2014 р.) засноване 
ТОВ "Науково-виробничий проектний iнститут "Київпроект" з часткою ПАТ "Київпроект" в 
статутному капiталi Товартисва з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробничий 
проектний iнститут "Київпроект" (ТОВ "НВНI "Київпроект" ) - 20%.. Згiдно рiшення 
загальних зборiв засновникiв ТОВ "НВПI "Київпроект" (Протокол № 1 вiд 21 травня 2014 р.) 
ПАТ "Київпроект" свою частку в статутному капiталi формує шляхом внесення до 
статутного капiталу: 
фонду технiчного архiву вартiстю 205836,00 грн; 
знаку для товарiв i послуг вартiстю 55000,00 грн; 
обладнання вартiстю 298164,00 грн.; 
корпоративнi права вартiстю 195000,00 грн. 
За результатами тривалого розгляду господарського спору мiж ПАТ "Київпроект" (Позивач) 
та ТОВ "НВПI "Київпроект" (Вiдповiдач) про визнання рiшень загальних зборiв засновникiв 
ТОВ "НВПI "Київпроект" недiйсними, витребування майна з чужого незаконного володiння, 
набутого без достатньої правової пiдстави, Київським апеляцiйним господарським судом 
16.08.2017 року винесено постанову, якою пiдтверджено законнiсть рiшення 
Господарського суду м. Києва вiд 18.10.2016р. про задоволення позовних вимог ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» в повному обсязi. Так, на пiдставi даних судових рiшень:  
- визнано недiйсним рiшення установчих зборiв ТОВ «НВПI «Київпроект» 21.05.2014р. про 
створення товариства, затвердження його статуту та обрання органiв управлiння; 
- визнано недiйсним договiр про передачу права власностi на знак для товарiв i послуг вiд 
22.05.2014р., згiдно з якого було передано як внесок до статутного капiталу Вiдповiдача 
право власностi на знак для товарiв i послуг ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»; 
- витребувано з незаконного володiння у ТОВ «НВПI «Київпроект» та повернуто у власнiсть 



ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» безпiдставно набуте майно - корпоративнi права, якi складаються з 
права єдиного власника на управлiння та володiння дочiрнiми пiдприємствами як цiлiсним 
майновим комплексом та на 100 % статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств. 
Таким чином, ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» остаточно вiдновило всю сукупнiсть правомочностей 
власника корпоративних прав на дочiрнi пiдприємства, а також своє право на володiння та 
розпорядження знаком для товарiв i послуг (вiдповiдна iнформацiя про поновлення 
вiдомостей про власника свiдоцтва на знак для товарiв i послуг внесена Мiнiстерством 
економiчного розвитку i торгiвлi України до Державного реєстру свiдоцтв України на знаки 
для товарiв i послуг та здiйснена вiдповiдна публiкацiя в офiцiйному бюлетенi «Промислова 
власнiсть» у груднi 2017р. 
Значних iнвестицiй пiдприємство не планує. 

 Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 

протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава 

укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми 
правочину та за необхідності інша інформація  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, афiлiйованими особами 
не укладались. 
Директор отримує винагороду згiдно з штатним розкладом. 
 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  
За даними фiнансової звiтностi ПАТ "Київпроект" станом на 31.12.2017 року на балансi 
облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 
19232,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 року 
становить 18923 тис.грн. Накопичена амортизацiя становить 50% первiсної вартостi 
основних засобiв. Термiн i умови користування основними засобами визначаються окремо 
для кожного основного засобу.  
Мiсце знаходження основних засобiв: - власнi основнi засоби знаходяться за мiсцем 
розташування Товариства: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22. 
Протягом звiтного перiоду не виникали екологiчнi питання, що можуть позначитися на 
використаннi активiв пiдприємства. Вiдсутнi плани капiтального будiвництва, розширення 
або удосконалення основних засобiв. 
Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного природоохоронного 
законодавства. 
Побутовi вiдходи передаються на утилiзацiю або розмiщення спецiалiзованим 
пiдприємствам.Екологiчнi платежi: податкове зобов’язання з екологiчного податку, що с 
правляється за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними 



джерелами забруднення; податкове зобов’язання з рентної плати за спецiальне використання 
води. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих 
або економічних обмежень  
На дiяльнiсть Товариства впливає недосконалiсть чинного законодавства, частi змiни в 
дiючому законодавствi, високi цiни на енергоносiї, стан банкiвської системи, iнфляцiйнi 
процеси. 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства  
В звiтному 2017 роцi були сплаченi штрафнi санкцiї в сумi 3 тис.грн. за актом перевiрки 
Державної служби з питань працi. 
Одержано штрафних санкцiй та компенсацiй на суму 22 тис.грн.  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента  
ПАТ"Київпроект" фiнансується за кошти, отриманi вiд господарської дiяльностi 
пiдприємства. 
Структура капiталу Товариства на 31.12.2017 р. склала: 93,0% - власний капiтал, 7,0% - 
запозичений капитал. Власний капiтал збiльшився на 902 тис грн. за рахунок одержання 
прибутку. На кiнець 2017 року показник абсолютної лiквiдностi склав 0,14, показник 
швидкої лiквiдностi - 2,33, показник загальної лiквiдностi – 2,41. Цi показники свiдчать про 
достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб та високу лiквiднiсть активiв 
Товариства. 
Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових 
коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть ресурсiв для виконання своїх платiжних 
зобов'язань. 
Товариство планує в 2018 роцi проводити свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. За 
оцiнками  
фахiвцiв, лiквiднiсть Товариства може бути покращена за умови своєчасної сплати 
дебiторами вартостi  
наданих їм послуг 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених, але не виконаних договорiв немає. 
 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) 
В подальшiй дiяльностi ПАТ "Київпроект" передбачено продовжити роботи з залучення 
потенцiйних замовникiв на проектнi роботи, збiльшення доходу вiд надавання в оренду 
власних нежитлових примiщень за рахунок збiльшення чисельностi орендарiв. 
 Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік  
За звiтний перiод Товариством кошти на дослiдження та розробки не видiлялись. 



 Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, 
стороною в яких виступають посадові особи емітента [О1] 
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше 
вiдсоткiв активiв емiтента в звiтному роцi не було.  
Судових справ, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не 
було. 
Судових справ, стороною в яких виступають дочiрнi пiдприємства емiтента в звiтному роцi 
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 ПАТ "Київпроект", викладена в Примiтках до окремої та консолiдованої 
фiнансової звiтност 
Результати дiяльностi Товариства за останнi три роки наведенi у таблицi 
Стаття 2015 2016 2017 Зростання % Зростання 
абсолютна величина 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 18 931 23 396 32 193 38% 8 797 
Собiвартiсть реалiзованої  
продукцiї  
(товарiв, робiт, послуг) ( 14 063) (17 094) (19 561) 14% -2 467 
Iншi операцiйнi доходи 4 465 7 549 7 567 0% 18 
Адмiнiстративнi витрати (5 944) (10 110) (8 991) -11% 1 119 
Витрати на збут (1) (6) (413) 6783% -407 
Iншi операцiйнi витрати (4 129) (2 788) (9 513) 241% -6 725 
Iншi фiнансовi доходи 809 895 747 -17% -148 
Iншi доходи 4 - 629 629 
Фiнансовi витрати (116) (388) (249) -36% 139 
Iншi витрати (32) (50) (529) 958% -479 
Витрати (дохiд) з податку 
на прибуток (12) (1 225) (384) 841 
Чистий фiнансовий результат:  
прибуток (збиток) (88) 179 924 745 
Матерiальнi затрати 4 632 6 611 6 746 2% 135 
Витрати на оплату працi 4 791 4 986 9 362 88% 4 376 
Вiдрахування на соцiальн 
i заходи 1 655 1 079 1 829 70% 750 
Амортизацiя 752 842 1 189 41% 347 
Iншi операцiйнi витрати 12 301 16 465 19 661 19% 3 196 
Разом 24 131 29 983 38 787 29% 8 804 
Результати дiяльностi в 2017 роцi порiвняно з 2016 роком наведенi нижче: 



1.2. Дохiд вiд фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 р. складає 41 136.0 тис. грн. 
1.2.1. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 32 
193.0 тис. грн., в т.ч. : 
Дохiд вiд здачi в оренду примiщень збiльшився в порiвняннi з доходом за 2016 р. на 34% i 
становить 27 904,0 тис. грн. 
Дохiд вiд здачi в оренду актового залу та виставкового залу збiльшився в порiвняннi з 
доходом за 2016 р. на 94,0% i становить 615,0 тис. грн. 
Дохiд вiд надання послуг спортивного залу становить 857,0 тис. грн., збiльшився в 
порiвняннi з доходом за 2016 р. на 29%.. 
Дохiд вiд послуг архiву склав 167,0 тис. грн., збiльшився на 10% в порiвняннi з 2016 р. 
1.1.2. Iншi операцiйнi доходи склали 7 567,0 тис. грн., в т.ч. : 
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв i тмц - 49,0 тис. грн. 
Дохiд вiд вiдшкодування комунальних послуг - 7 329,0 тис. грн. 
Дохiд вiд одержаних штрафiв, пенi, неустойки - 4,0 тис. грн. 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – 32,0 тис. грн. 
Дохiд вiд процентiв на залишок коштiв на рахунках - 153,0 тис. грн. 
1.3. Операцiйнi витрати за 2017 р. склали 38 785,0 тис. грн., збiльшились на 28 % порiвняно 
з 2016 р. 
1.4. Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 19 561,0 тис. грн., що 
становить 61,0% вiд доходу вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг.  
1.5. Адмiнiстративнi витрати склали 9 563,0 тис. грн.  
1.6. Валовий прибуток складає 12 632,0 тис. грн. За 2016 р. склав 6 302,0 тис. грн. 
1.6. Фiнансовий результат до оподаткування склав 1 308,0 тис. грн.  
1.7. Чистий фiнансовий результат склав 924,0 тис. грн., за 2016 р. одержано прибуток 179,0 
тис. грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 15278 19141 0 0 15278 19141 

будівлі та 
споруди 14236 16565 0 0 14236 16565 

машини та 
обладнання 576 1505 0 0 576 1505 

транспортні 
засоби 34 32 0 0 34 32 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інші 432 1039 0 0 432 1039 
2. Невиробничого 
призначення: 63 91 0 0 63 91 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 5 17 0 0 5 17 

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 58 74 0 0 58 74 
Усього 15341 19232 0 0 15341 19232 

Опис 

Термiн i умови користування основними засобами визначаються згiдно облiкової полiтики 
пiдприємства окремо для кожного основного засобу комiсiєю.Станом на 31.12.2017р. 
первiсна вартiсть основних засобiв становить 38155 тис.грн., сума нарахованого зносу - 
18923 тис.грн. Ступень зносу 49.6%.Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi 
придбанням та введенням в експлуатацiю основних засобiв.Обмеження на використання 
основних засобiв вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 



Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн)  

61851 60949 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  12215 12215 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

12215 12215 

Опис 

Вартiсть чистих активiв у фiнансовiй звiтностi ПАТ"Київпроект" розраховано згiдно 
вимогам "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств"(схваленi Рiшення НКЦПФР вiд 17 листопада 2004р. №485). 
Розрахунковi данi вiдповiдають даним балансу. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю 
чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 49636 
тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 48734 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу 
(скоригованого), що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 
Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:   
Зобов'язання за цінними 
паперами X 0 X X 

у тому числі:   
за облігаціями (за кожним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1004 X X 
Фінансова допомога на 
зворотній основі X 0 X X 



Інші зобов’язання та 
забезпечення X 3476 X X 

Усього зобов’язань та 
забезпечень X 4480 X X 

Опис: 
Зобов'язання складають: . Поточнii зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за 
роботи та послуги -259 тис.грн. З одержаних авансiв 2294 тис.грн. З бюджетом - 
1004 тис.грн.. iншi - 923 тис. грн. 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

№ 
з/
п 

Дата 
прийнят

тя 
рішення 

Найменуван
ня 

уповноважен
ого органу, 

що прийняв 
рішення 

Граничн
а 

сукупна 
вартість 
правочи

нів 
(тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за 
даними 
останнь
ої річної 
фінансо

вої 
звітності 

(тис. 
грн) 

Співвідноше
ння 

граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Комісії 

Веб-сайт 
товариства
, на якому 
розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 19.04.201
7 

Загальнi 
зблри 

акцiонерiв 
250000 65495 382 

Направлен
ня на 

отримання 
Товариств

ом 
грошових 

коштiв 
(договори 

позики, 
кредитнi 
договори 

тощо).  

21.04.2017 kyivproekt.c
om 

Опис: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв: 

1.Направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори тощо) 
граничною сукупною вартiстю до 250 000 000 (Двiстi п’ятдесят мiльйонiв) гривень. 

2 19.04.201
7 

Загальнi 
збори 

акцiонерiв 
500000 65495 764 

Правочини 
по 

забезпечен
ню 

виконання 
Товариств
ом своїх 

зобов’язан
ь за 

21.04.2017 kyivproekt.c
om 



№ 
з/
п 

Дата 
прийнят

тя 
рішення 

Найменуван
ня 

уповноважен
ого органу, 

що прийняв 
рішення 

Граничн
а 

сукупна 
вартість 
правочи

нів 
(тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за 
даними 
останнь
ої річної 
фінансо

вої 
звітності 

(тис. 
грн) 

Співвідноше
ння 

граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Комісії 

Веб-сайт 
товариства
, на якому 
розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
укладеним

и 
договорам

и 
(договори 
застави, 
поруки, 
iпотеки, 
тощо). 

Опис: 
Правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними  
договорами (договори застави, поруки, iпотеки, тощо) граничною сукупною вартiстю  

до 500 000 
000  

(П’ятсот мiльйонiв) гривень. 
Уповноважити Директора Товариства протягом одного року з дати  

проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi  
Товариства зазначених правочинiв з правом передоруче 

ння за умови одержання 
дозволу вiд  

Наглядової ради Товариства 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

20.01.2017 20.01.2017 
Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства 

06.02.2017 07.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

01.03.2017 03.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

14.04.2017 19.04.2017 
Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства 

19.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

09.08.2017 11.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"КИЇВАУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи) 01204513 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033,Україна,Шевченкiвський р-н, 
м.Київ,вулСаксаганського,53/80,офiс 306 

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

1970 23.02.2001 

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

389 П 000389 04.10.2016 20 липня 2020р. 

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

0540 
30.07.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 

01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 
Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 



Номер та дата договору на проведення аудиту 606/17-18 
09.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 09.10.2017 
15.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 15.03.2018 
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60000 
Текст аудиторського висновку (звіту)  

Адресат: 
Акцiонери ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» 
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 
 
 
 
Думка iз застереженням 
Незалежна аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далi 
– аудитор) на пiдставi договору № 606/17-18 вiд 09 жовтня 2017 року провела аудит фiнансової звiтностi 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (далi – Товариство), що складається з 
Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 
сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2017 року, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» 
нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий 
стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2017 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Основа для думки iз застереженням 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) в сумi 24 530 тис. 
грн. як на початок року так i на кiнець року, що закiнчився 31 грудня 2017 року. Станом на 31 грудня 2017 
року управлiнський персонал Товариства не визнав збитки вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй, 
щодо яких iснували об’єктивнi свiдчення зменшення корисностi. Ми не мали змоги отримати достатнi й 
належнi аудиторськi докази щодо розмiру збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй через 
вiдсутнiсть спостережних ринкових даних та iншої об’єктивної iнформацiї, яка б пiдтверджувала розмiр таких 
збиткiв. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi балансової вартостi iнших 
довгострокових фiнансових iнвестицiй. Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 
рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, мiстив умовно-позитивну думку у зв’язку з неможливiстю отримання 
достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо розмiру збиткiв вiд зменшення корисностi довгострокових 
фiнансових iнвестицiй через вiдсутнiсть спостережних ринкових даних та iншої об’єктивної iнформацiї, яка б 
пiдтверджувала розмiр таких збиткiв. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими 
стандартами, викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми 
є незалежними по вiдношенню до Компанiї, згiдно з «Кодексом етики професiйних бухгалтерiв» Ради з 
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали всi 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. 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 2.5 «Економiчне середовище» та Примiтку № 2.6 «Плани щодо 
безперервної дiяльностi», в яких йдеться про можливий вплив полiтичної та економiчної кризи в Українi на 
здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не 
було модифiковано. 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час 
нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту 
фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки 



iз застереженням", ми визначали, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд 
вiдобразити в нашосу звiтi.  
1.Як зазначено в Примiтцi № 2.3 до фiнансової звiтностi, постановою Київського апеляцiйного господарського 
суду вiд 16.08.2017 були задоволенi позовнi вимоги ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» стосовно витребування з 
незаконного володiння у ТОВ «НВПI «Київпроект» та повернення у власнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 
безпiдставно набутого майна – корпоративних прав, якi складаються з права єдиного власника на управлiння 
та володiння дочiрнiми пiдприємствами як цiлiсним майновим комплексом та на 100 % статутного капiталу 
дочiрнiх пiдприємств. На виконання постанови суду, Товариство вiдновило всю сукупнiсть правомочностей 
власника корпоративних прав на вiсiм дочiрнiх пiдприємств. Собiвартiсть iнвестицiй в кожне дочiрнє 
пiдприємство складала 20 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 
вiдображенi за собiвартiстю. 
Ми звернули увагу на це питання у зв’язку iз значущiстю його для розумiння користувачами фiнансової 
звiтностi Товариства з огляду на спосiб отримання контролю над дочiрнiми пiдприємствами.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: вивчення матерiалiв судових справ; 
аналiз постанови Київського апеляцiйного господарського суду та рiшення Господарського суду м. Києва; 
аналiз статутiв дочiрнiх пiдприємств; перевiрка правильностi вiдображення iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства 
в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства. 
2.В Примiтцi № 5.3 до фiнансової звiтностi йдеться про те, що на пiдставi рiшення Київського апеляцiйного 
господарського суду вiд 01.11.2016 Товариство вiдновило права власника примiщення загальною площею 
1260,8 кв. м в будiвлi по вул. Б. Хмельницького, 16-22, яке було незаконно вiдчужене у 2014 роцi (запис про 
реєстрацiю права власностi в електронний Реєстр речових прав на нерухоме майно внесено у лютому 2017 
року). Примiщення було вiдображено в бухгалтерському облiку за тiєю балансовою вартiстю, за якою воно 
облiковувалось на момент незаконного вiдчуження – 628 тис. грн. 
Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що повернення у власнiсть незаконно вiдчуженої 
нерухомостi та вiдновлення цiлiсностi єдиного майнового комплексу суттєво впливає на господарську 
дiяльнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». 
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: вивчення матерiалiв судових справ; 
аналiз постанови Київського апеляцiйного господарського суду та рiшення Господарського суду м. Києва; 
перевiрка даних з Реєстру речових прав на нерухоме майно; аналiз даних бухгалтерського облiку за 2014 рiк; 
перевiрка правильностi вiдображення об’єкта основних засобiв в бухгалтерському облiку Товариства. 
3.Балансова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року складала 19 232 тис. грн. (в 
т.ч. первiсна вартiсть – 38 155 тис. грн., знос – 18 923 тис. грн.), з яких балансова вартiсть нежитлової будiвлi 
по вул. Б. Хмельницького, 16-22 – 16 565 тис. грн. (в т.ч. первiсна вартiсть – 26 723 тис. грн., знос – 10 158 тис. 
грн.). Як зазначено в Примiтцi № 3.1.3, оцiнка основних засобiв (пiсля їх первiсного визнання) здiйснюється за 
собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Станом на 31 грудня 2017 року управлiнським персоналом Товариства не було виявлено ознак того, що 
кориснiсть будiвлi може зменшитися, тому втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення 
корисностi не визнавалися (Примiтка № 5.3).  
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що процес виявлення 
ознак зменшення корисностi основних засобiв обов’язково включає значнi судження управлiнського 
персоналу.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз iнформацiї, отриманої з 
внутрiшнiх та зовнiшнiх джерел, щодо наявностi/вiдсутностi видимих ознак пошкодження, ринкових орендних 
ставок, економiчної ефективностi активiв; аналiз дiючих договорiв оренди; аналiз документiв, що 
пiдтверджують здiйсненi полiпшення будiвлi. 
4.Як зазначено в Примiтцi № 5.7 до фiнансової звiтностi, iншi необоротнi активи Товариства станом на 31 
грудня 2017 року представляють собою частку iстотної участi в ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп» в розмiрi 3 
800 тис. грн., щодо якої станом не отримано погодження в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку України, вiдповiдно до «Порядку погодження набуття особою iстотної участi у професiйному учаснику 
фондового ринку або збiльшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володiти 
або контролювати 10, 25, 50 i 75 вiдсоткiв статутного капiталу такого учасника чи права голосу придбаних 
акцiй (часток) в його органах управлiння», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 13.03.2012 № 394. 
Товариство продовжує роботу щодо погодження такої iстотної участi та наступного внесення змiн до статуту 
ТОВ КУА «Iнтер Кепiтал Груп» i ЄДРПОУ. 
Це питання є ключовим питанням аудиту у зв’язку з неузгодженiстю рiзних законодавчих i нормативних 
вимог та невизначенiстю майбутнього результату дiй Товариства.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз документiв, що 
пiдтверджують дiї, ужитi Товариством для погодження набуття iстотної участi в ТОВ КУА «Iнтер Кепiтал 



Груп»; обговорення питання з працiвниками юридичного вiддiлу Товариства; аналiз Статуту ТОВ КУА «Iнтер 
Кепiтал Груп»; аналiз законодавчих та нормативних вимог.  
5.В Примiтцi № 3.1.2 до фiнансової звiтностi наведенi основнi принципи визнання зменшення корисностi 
дебiторської заборгованостi. Збиток вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi вiдображається 
шляхом формування резерву. Як зазначено в Примiтцi № 5.9., станом на 31 грудня 2017 року балансова 
вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складала 4 523 тис. грн. (первiсна вартiсть – 7 
718 тис. грн., резерв – 3 195 тис. грн.), балансова вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi складала 
2 601 тис. грн. (первiсна вартiсть – 3 962 тис. грн., резерв – 1 361 тис. грн.). Згiдно з облiковою полiтикою 
Товариства, резерв визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської 
заборгованостi.  
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що визнання суми 
зменшення корисностi дебiторської заборгованостi обов’язково включає значнi судження управлiнського 
персоналу.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз облiкової полiтики 
Товариства на предмет вiдповiдностi принципiв визнання зменшення корисностi вимогам МСФЗ; перевiрка 
дебiторiв за строками непогашення заборгованостi; повторний перерахунок сум зменшення корисностi 
дебiторської заборгованостi. 
Iнша iнформацiя  
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» несе 
вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в окремих 
роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що розкривається у вiдповiдностi до 
«Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, але не мiстить фiнансової звiтностi та 
нашого звiту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-
яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 
iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 
аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо пiсля ознайомлення з усiєю iнформацiєю, яка мiститься в роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента 
цiнних паперiв, що розкривається у вiдповiдностi до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 
2826, ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо iнформацiю про це питання, 
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та, у разi потреби, доведемо до вiдома користувачiв 
фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову 
звiтнiсть 
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» несе 
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 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 унаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що 
стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як 
основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати 
Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 
звiтування Товариства. 
 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано 
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 



фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
-iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи 
помилки, розробляємо та 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 обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  
-доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про 
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, 
робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв 
можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування 
такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi незалежного аудитора до 
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, 
модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
звiту незалежного аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi, включно з розкриттям iнформацiї, а також 
те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти 
достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 
проведення аудиту та суттєвi результати аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 
контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
 
Ми також заявляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, що ми виконали вiдповiднi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано 
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 мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi 
є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо 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. 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є Соловйова Марина 
Леонiдiвна. 
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Думка  
Незалежна аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далi 
– аудитор) на пiдставi договору № 606/17-18 вiд 09 жовтня 2017 року провела аудит консолiдованої фiнансової 
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (далi – ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» або 
материнське пiдприємство) та його дочiрнiх пiдприємств (далi – Група), що складається з Консолiдованого 
балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Консолiдованого звiту про фiнансовi результати 
(Звiту про сукупний дохiд), Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв та Консолiдованого звiту про 
власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, та примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, 



включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 року та її консолiдованi фiнансовi 
результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Основа для думки iз застереженням 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) в 
сумi 24 530 тис. грн. як на початок року так i на кiнець року, що закiнчився 31 грудня 2017 року. Станом на 31 
грудня 2017 року управлiнський персонал материнського пiдприємства не визнав збитки вiд зменшення 
корисностi фiнансових iнвестицiй, щодо яких iснували об’єктивнi свiдчення зменшення корисностi. Ми не 
мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо розмiру збиткiв вiд зменшення корисностi 
фiнансових iнвестицiй через вiдсутнiсть спостережних ринкових даних та iншої об’єктивної iнформацiї, яка б 
пiдтверджувала розмiр таких збиткiв. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi 
балансової вартостi iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй. Звiт незалежного аудитора щодо 
консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, мiстив умовно-
позитивну думку у зв’язку з неможливiстю отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо 
розмiру збиткiв вiд зменшення корисностi довгострокових фiнансових iнвестицiй через вiдсутнiсть 
спостережних ринкових даних та iншої об’єктивної iнформацiї, яка б пiдтверджувала розмiр таких збиткiв. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими 
стандартами, викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» 
нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи, згiдно з «Кодексом етики професiйних 
бухгалтерiв» Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi – Кодекс РМСЕБ) та етичними 
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали всi 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. 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 2.5 «Економiчне середовище» та Примiтку № 2.6 «Плани щодо 
безперервної дiяльностi», в яких йдеться про можливий вплив полiтичної та економiчної кризи в Українi на 
здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було 
модифiковано. 
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, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi 
«Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями 
аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 
1. Як зазначено в Примiтцi № 1.5 «Склад Групи», рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 25.08.2015 
визнано недiйсним рiшення наглядової ради ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» № 10 вiд 20.05.2014 про передачу 
корпоративних прав на дочiрнi пiдприємства до статутного капiталу ТОВ «НВПI «КИЇВПРОЕКТ». 15 лютого 
2017 року Мiнiстерством юстицiї України було видано вiдповiдний наказ та скасовано реєстрацiйнi дiї 
державного реєстратора Шевченкiвської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї, проведенi 27–29 травня 
2014 року вiдносно державної реєстрацiї змiн до установчих документiв (статутiв) дочiрнiх пiдприємств ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ». Як зазначено в Примiтцi № 5 «Частки участi в iнших суб'єктах господарювання», ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» повнiстю вiдновив корпоративнi права власника та корпоративний контроль по управлiнню 
створених ним дочiрнiх пiдприємств з 15.02.2017 (з моменту вчинення вiдповiдних дiй Департаментом 
державної реєстрацiї та нотарiату) та визнав iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства в цiй консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi станом на 31.12.2017, в результатi чого нерозподiлений прибуток Групи був зменшений на 7 718 тис. 
грн. 
Ми звернули увагу на це питання у зв’язку iз значущiстю його для розумiння користувачами консолiдованої 
фiнансової звiтностi Групи.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: вивчення матерiалiв судових справ; 
аналiз постанови Київського апеляцiйного господарського суду та рiшення Господарського суду м. Києва; 
аналiз статутiв дочiрнiх пiдприємств; перевiрка правильностi вiдображення операцiї з вiдновлення контролю в 
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи. 
2. В Примiтцi № 5.3 до фiнансової звiтностi йдеться про те, що на пiдставi рiшення Київського апеляцiйного 
господарського суду вiд 01.11.2016 ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» вiдновило права власника примiщення загальною 
площею 1260,8 кв. м в будiвлi по вул. Б. Хмельницького, 16-22, яке було незаконно вiдчужене у 2014 роцi 



(запис про реєстрацiю права власностi в електронний Реєстр речових прав на нерухоме майно внесено у 
лютому 2017 року). Примiщення було вiдображено в бухгалтерському облiку за тiєю балансовою вартiстю, за 
якою воно облiковувалось на момент незаконного вiдчуження – 628 тис. грн. 
Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що повернення у власнiсть незаконно вiдчуженої 
нерухомостi та вiдновлення цiлiсностi єдиного майнового комплексу суттєво впливає на господарську 
дiяльнiсть материнського пiдприємства. 
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: вивчення матерiалiв судових справ; 
аналiз постанови Київського апеляцiйного господарського суду та рiшення Господарського суду м. Києва; 
перевiрка даних з Реєстру речових прав на нерухоме майно; аналiз даних бухгалтерського облiку за 2014 рiк; 
перевiрка правильностi вiдображення об’єкта основних засобiв в бухгалтерському облiку материнського 
пiдприємства. 
3. Балансова вартiсть основних засобiв Групи станом на 31 грудня 2017 року складала 19 391 тис. грн. (в т.ч. 
первiсна вартiсть – 40 021 тис. грн., знос – 20 630 тис. грн.), з яких балансова вартiсть нежитлової будiвлi по 
вул. Б. Хмельницького, 16-22 – 16 565 тис. грн. (в т.ч. первiсна вартiсть – 26 723 тис. грн., знос – 10 158 тис. 
грн.). Як зазначено в Примiтцi № 3.1.3 «Основнi засоби», оцiнка основних засобiв (пiсля їх первiсного 
визнання) здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки 
вiд зменшення корисностi. Станом на 31 грудня 2017 року управлiнським персоналом не було виявлено ознак 
того, що кориснiсть основних засобiв може зменшитися, тому втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд 
вiдновлення корисностi не визнавалися (Примiтка № 5.3).  
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що 
процес виявлення ознак зменшення корисностi основних засобiв обов’язково включає значнi судження 
управлiнського персоналу.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз iнформацiї, отриманої з 
внутрiшнiх та зовнiшнiх джерел, щодо наявностi/вiдсутностi видимих ознак пошкодження, ринкових орендних 
ставок, економiчної ефективностi активiв; аналiз дiючих договорiв оренди; аналiз документiв, що 
пiдтверджують здiйсненi полiпшення будiвлi. 
4. Як зазначено в Примiтцi № 5.6 до консолiдованої фiнансової звiтностi, iншi необоротнi активи Групи станом 
на 31 грудня 2017 року представляють собою частку iстотної участi материнського пiдприємства в ТОВ «КУА 
«Iнтер Кепiтал Груп» в розмiрi 3 800 тис. грн., щодо якої станом не отримано погодження в Нацiональнiй 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, вiдповiдно до «Порядку погодження набуття особою 
iстотної участi у професiйному учаснику фондового ринку або збiльшення її таким чином, що зазначена особа 
буде прямо чи опосередковано володiти або контролювати 10, 25, 50 i 75 вiдсоткiв статутного капiталу такого 
учасника чи права голосу придбаних акцiй (часток) в його органах управлiння», затвердженого рiшенням 
НКЦПФР вiд 13.03.2012 № 394. Управлiнський персонал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» продовжує роботу щодо 
погодження такої iстотної участi та наступного внесення змiн до статуту ТОВ КУА «Iнтер Кепiтал Груп» i 
ЄДРПОУ. 
Це питання є ключовим питанням аудиту у зв’язку з неузгодженiстю рiзних законодавчих i нормативних 
вимог та невизначенiстю майбутнього результату дiй управлiнського персоналу.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз документiв, що 
пiдтверджують дiї, ужитi управлiнським персоналом для погодження набуття iстотної участi в ТОВ КУА 
«Iнтер Кепiтал Груп»; обговорення питання з працiвниками юридичного вiддiлу материнського пiдприємства; 
аналiз Статуту ТОВ КУА «Iнтер Кепiтал Груп»; аналiз законодавчих та нормативних вимог.  
5. В Примiтцi № 3.1.2 до консолiдованої фiнансової звiтностi наведенi основнi принципи визнання зменшення 
корисностi дебiторської заборгованостi. Збиток вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 
вiдображається шляхом формування резерву. Як зазначено в Примiтцi № 5.9, станом на 31 грудня 2017 року 
балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складала 2 050 тис. грн. (первiсна 
вартiсть – 2 109 тис. грн., резерв – 59 тис. грн.), балансова вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi 
складала 1 818 тис. грн. (первiсна вартiсть – 2 209 тис. грн., резерв – 391 тис. грн.). Згiдно з облiковою 
полiтикою Групи, резерв визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо 
дебiторської заборгованостi.  
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що 
визнання суми зменшення корисностi дебiторської заборгованостi обов’язково включає значнi судження 
управлiнського персоналу.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз облiкової полiтики Групи на 
предмет вiдповiдностi принципiв визнання зменшення корисностi вимогам МСФЗ; перевiрка дебiторiв за 
строками непогашення заборгованостi; повторний перерахунок сум зменшення корисностi дебiторської 
заборгованостi. 
Iнша iнформацiя  



Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» несе 
вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в окремих 
роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв – материнської компанiї, що розкривається у 
вiдповiдностi до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, але не мiстить 
консолiдованої фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо пiсля ознайомлення з усiєю iнформацiєю, яка мiститься в роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента 
цiнних паперiв – материнської компанiї, ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми 
повiдомимо iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та, у разi потреби, 
доведемо до вiдома користувачiв консолiдованої фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» 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 консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 
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 обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу 
думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений 
вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 
обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 
основi цiєї 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 консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та 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 обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про 
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, 
робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв 
можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi незалежного аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 



дати нашого звiту незалежного аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу припинити 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi, включно з розкриттям 
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 у складi Групи для висловлення думки щодо консолiдованої 
фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керiвництво, 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 результати аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 
контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також заявляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, що ми виконали вiдповiднi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано 
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 мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного 
перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм 
випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо 
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. 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є Соловйова Марина 
Леонiдiвна. 
- 
- 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті). 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  
1 2017 1 0 
2 2016 2 1 
3 2015 1 0 

  

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть): д/н Ні 

  

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

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

  

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

 Так Ні 
Підняттям карток   X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 
Інше (запишіть): д/н Ні 



  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть): Схвалення вчинення Публiчним акцiонерним товарисовм 
"КИЇВПРОЕКТ" значного правочину - договору поруки.  Так 

  

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні)  Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 
Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства д/н 

Інше (зазначити) - 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення - 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення - 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 



Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 
акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 
акцій 0 

  

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада не проводила 
самооцiнку 

  

д/н 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  80 

  

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 
Стратегічного планування   X 
Аудиторський   X 
З питань призначень і винагород   X 
Інвестиційний   X 
Інші (запишіть)  д/н 
Інші (запишіть)  д/н 



  

д/н 
д/н 

  

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

  

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою   X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  
Розмiр винагороди членiв 

Наглядової ради затверджується 
Загальними зборами акцiонерiв 

  

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

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

  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  



 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

 X 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше (запишіть)  д/н 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

  

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 0 

  

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

 Загальні 
збори 

акціонерів  
Наглядова 

рада  
Виконавчий 

орган  

Не 
належить 

до 
компетенції 

жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 



Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 
інтересів  Ні 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) Так 

  

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

 
 
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про акції акціонерного товариства   X 
Положення про порядок розподілу прибутку   X 



Інше (запишіть):  
Положення про конфiденцiйну 

iнформацiю та комерцiйну 
таємницю 

  

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

  

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

  

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



 Так Ні 
Не проводились взагалі   X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

  

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 
Інше (запишіть) д/н 

  

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні) Так 

  

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть)  д/н 

  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант X  



Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) д/н 

  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього 
разу? 

 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 10 відсотків голосів   X 
Інше (запишіть)  д/н 

  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 
(так/ні) Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 Так Ні 
Випуск акцій   X 
Випуск депозитарних розписок   X 
Випуск облігацій   X 
Кредити банків   X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 
Інше (запишіть): д/н    

  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   



Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

  

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

  

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 
прийнятий: д/н  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином 
його оприлюднено: д/н  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного 
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело 
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 

 
 
 
 



   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 68.20 

Середня 
кількість 
працівників 

74  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 01030,м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-
22 

 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

  

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

  

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 21 189 52 
первісна вартість 1001 86 260 471 
накопичена амортизація 1002 65 71 419 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2588 1899 272 
Основні засоби: 1010 15341 19232 19367 



первісна вартість 1011 33878 38155 41525 
знос 1012 18537 18923 22158 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
20 

 
180 

 
200 

інші фінансові інвестиції 1035 24530 24530 2443 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4824 5323 0 
Відстрочені податкові активи 1045 481 386 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 4529 3800 20 
Усього за розділом I 1095 52334 55539 22334 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 711 352 1466 
Виробничі запаси 1101 294 352 163 
Незавершене виробництво 1102 417 0 1303 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 5432 4523 10721 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
1605 

 
2492 

 
2716 

з бюджетом 1135 399 193 11 
у тому числі з податку на прибуток 1136 394 165 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 1071 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3906 2601 24055 



Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1070 619 734 
Готівка 1166 0 0 0 
Рахунки в банках 1167 1070 619 734 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 14 12 20 
Усього за розділом II 1195 13137 10792 40794 
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 65471 66331 63128 

  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12215 12215 12215 
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 14728 14728 11338 
Додатковий капітал 1410 0 0 20900 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 1832 1832 1522 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 32174 33098 7081 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 22 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 60949 61851 53056 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 



Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 1140 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

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

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

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 0 0 1140 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 1409 259 5084 
за розрахунками з бюджетом 1620 781 1004 695 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 3 0 26 
за одержаними авансами 1635 1752 2294 1965 
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 577 923 523 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків 1670 0 0 0 





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

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

  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 32193 23396 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 19561 ) ( 17094 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
12632 

 
6302 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 7567 7549 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 



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

Адміністративні витрати 2130 ( 9563 ) ( 10110 ) 
Витрати на збут 2150 ( 413 ) ( 6 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 9513 ) ( 2788 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
710 

 
947 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 747 895 
Інші доходи 2240 629 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 249 ) ( 388 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 529 ) ( 50 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
1308 

 
1404 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -384 -1225 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
924 

 
179 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

  

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

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

  

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
44481 

 
34816 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2389 856 
Надходження від повернення авансів 3020 23 9 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 153 90 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 190 314 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 19164 ) 

 
( 17308 ) 

Праці 3105 ( 7175 ) ( 3933 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1797 ) ( 1058 ) 



Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12064 ) ( 9577 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток 3116 ( 60 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 4385 ) ( 3494 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 7619 ) ( 6083 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2716 ) ( 1904 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 81 ) ( 140 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 393 ) ( 312 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3846 1853 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 49 1 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 4324 ) ( 633 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 1912 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4275 -2544 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

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

  

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 

3500     

Коригування на: 
амортизацію необоротних 
активів 

3505  X  X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510     

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових 
різниць 

3515     

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521     

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

3522     

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

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524     



Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550     

Збільшення (зменшення) 
запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552     

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556     

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557     

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570     

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за товари, 
роботи, послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками 
з бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками 
зі страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками 
з оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) 
доходів майбутніх періодів 3566     

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  



Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення 
позик 3230  X  X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 X  X ( ) 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу 
частки в дочірньому 
підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

  

Стаття 
Код 
ряд
ка 

Зареєстрова
ний капітал 

Капіта
л у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозподіле
ний 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неоплаче
ний 

капітал 

Вилучен
ий 

капітал 
Всьо

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на 
початок 
року 

4000 12215 14728 0 1832 32212 0 0 6098
7 

Коригуванн
я: 
Зміна 
облікової 
політики 

4005         

Виправлення 
помилок 4010     -38   -38 

Інші зміни 4090         

Скоригован
ий залишок 
на початок 
року 

4095 12215 14728 0 1832 32174 0 0 6094
9 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний 
період 

4100     924   924 

Інший 
сукупний 
дохід за 
звітний 
період 

4110         

Дооцінка 
(уцінка) 4111         



необоротних 
активів 
Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112         

Накопичені 
курсові 
різниці 

4113         

Частка 
іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих 
і спільних 
підприємств 

4114         

Інший 
сукупний 
дохід 

4116         

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200         

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрован
ого капіталу 

4205         

Відрахування 
до резервного 
капіталу 

4210         

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавств
а 

4215         

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220         

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225         

Внески 
учасників: 4240         





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 71/11 

Середня 
кількість 
працівників 

357  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-
22 

 

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 31.12.2017 р. 

  

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 21 189 175 
 первісна вартість 1001 125 531 690 
 накопичена амортизація 1002 104 342 515 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2507 1818 273 
Основні засоби: 1010 15442 19391 19915 



 первісна вартість 1011 34707 40026 43443 
 знос 1012 19265 20635 23528 
Інвестиційна нерухомість: 1015    

 первісна вартість 1016    

 знос 1017    

Довгострокові біологічні активи: 1020    

 первісна вартість 1021    

 накопичена амортизація 1022    

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

 
1030 

   

інші фінансові інвестиції 1035 24530 24530 2443 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4824 5323 0 
Відстрочені податкові активи 1045 374  153 
Гудвіл 1050    

Гудвіл при консолідації 1055    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060    

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065    

Інші необоротні активи 1090 4529 3800 0 
Усього за розділом I 1095 52227 55051 22959 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 8314 14184 10520 
Виробничі запаси 1101 294 497 243 
Незавершене виробництво 1102 8020 13687 10277 
Готова продукція 1103    

Товари 1104    

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 4986 2050 8878 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
2685 

 
3363 

 
2800 

 з бюджетом 1135 408 278 132 
 у тому числі з податку на прибуток 1136 403 243 0 
 з нарахованих доходів 1140    

 із внутрішніх розрахунків 1145    



Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3489 1818 24206 
Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 1194 2614 3622 
Готівка 1166    

Рахунки в банках 1167 1194 2614 3622 
Витрати майбутніх періодів 1170    

Частка перестраховика у страхових резервах 1180    

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

   

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182    

 резервах незароблених премій 1183    

 інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190 14 249 126 
Усього за розділом II 1195 21090 24556 50284 
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200    

Баланс 1300 73317 79607 73243 

  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12215 12215 12215 
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 1401    

Капітал у дооцінках 1405 14728 14728 11338 
Додатковий капітал 1410   20900 
Емісійний дохід 1411    

Накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415 1832 1832 1522 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 32669 29062 6696 
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( 22 ) ( ) 
Інші резерви 1435    

Неконтрольована частка 1490    



Усього за розділом I 1495 61444 57815 52671 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500  214 1888 
Пенсійні зобов’язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов’язання 1515    

Довгострокові забезпечення 1520    

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    

Цільове фінансування 1525    

Благодійна допомога 1526    

Страхові резерви, у тому числі: 1530    

 резерв довгострокових зобов’язань 1531    

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532    

 резерв незароблених премій 1533    

 інші страхові резерви 1534    

Інвестиційні контракти; 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом II 1595  214 1888 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600    

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 1610    

 за товари, роботи, послуги 1615 1778 3274 3185 
 за розрахунками з бюджетом 1620 931 1919 2869 
 у тому числі з податку на прибуток 1621  72  

 за розрахунками зі страхування 1625 97 230 798 
 за розрахунками з оплати праці 1630 364 943 2515 
 за одержаними авансами 1635 7807 11782 5740 
 за розрахунками з учасниками 1640    

 із внутрішніх розрахунків 1645    

 за страховою діяльністю 1650    

Поточні забезпечення 1660 893 3145 1964 
Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків 1670    





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

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

  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 67380 34158 

Чисті зароблені страхові премії 2010   

Премії підписані, валова сума 2011   

Премії, передані у перестрахування 2012   

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 51478 26826 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
15902 

 
7332 

 збиток 2095   

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 8439 7203 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121   



Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122   

Адміністративні витрати 2130 ( 14450 ) ( 10687 ) 
Витрати на збут 2150 ( 413 ) ( 6 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 4994 ) ( 2558 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( ) ( ) 

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

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 2190 4484 1284 

 збиток 2195 ( ) ( ) 
Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220 768 900 
Інші доходи 2240 629  

Дохід від благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250 ( 281 ) ( 388 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 
Інші витрати 2270 ( 529 ) ( 50 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 2275   

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
5071 

 
1746 

 збиток 2295 ( ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -960 -1236 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305   

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
4111 

 
510 

 збиток 2355 ( ) ( ) 

  

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   







   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

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

  

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
63808 

 
36509 

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010 106  

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 25061 16230 
Надходження від повернення авансів 3020 24 29 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 176 90 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040   

Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050   

Надходження фінансових установ від повернення 
позик 3055   

Інші надходження 3095 356 378 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 26388 ) ( 19884 ) 

Праці 3105 ( 23563 ) ( 8137 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6315 ) ( 2181 ) 



Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20486 ) ( 12125 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток 3116 ( 69 ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 8803 ) ( 5112 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 11614 ) ( 7013 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10432 ) ( 8496 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 414 ) ( 140 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 16 ) ( ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( ) ( ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( ) ( ) 
Інші витрачання 3190 ( 923 ) ( 348 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 994 1925 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200   

необоротних активів 3205 494 1 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 2 5 

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( ) 

необоротних активів 3260 ( 4327 ) ( 633 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( 1912 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3831 -2539 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300   

Отримання позик 3305 1784  





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

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

  

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 

3500     

Коригування на: 
 амортизацію необоротних 
активів 

3505  X  X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510     

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових 
різниць 

3515     

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521     

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

3522     

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

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524     



Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550     

Збільшення (зменшення) 
запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552     

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556     

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557     

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570     

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості: 
 за товари, роботи, послуги 

 
3561 

    

 за розрахунками з бюджетом 3562     

 за розрахунками зі страхування 3563     

 за розрахунками з оплати праці 3564     

Збільшення (зменшення) 
доходів майбутніх періодів 3566     

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 
3200 

  
X 

  
X 

 необоротних активів 3205  X  X 



Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

  
X 

  
X 

 дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення 
позик 3230  X  X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 
Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

  
X 

 
( ) 

 необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

  
X 

  
X 

Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу 
частки в дочірньому 
підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

  
X 

 

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання 
частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X  X  





   КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" за ЄДРПОУ 04012780 

 (найменування)   

  

Консолідований звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

  

Стаття 
Код 
ряд
ка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол
ьована 
частка 

Раз
ом 

зареєстро
ваний 

капітал 

капіта
л у 

дооці
нках 

додатк
овий 

капіта
л 

резерв
ний 

капіта
л 

нерозподі
лений 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

неоплач
ений 

капітал 

вилуч
ений 

капіта
л 

всь
ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок 
на 
початок 
року 

400
0 12215 14728  1832 31540   603

15 
 603

15 

Коригуван
ня: 
Зміна 
облікової 
політики 

400
5 

          

Виправлен
ня помилок 

401
0 

    1129   112
9 

 112
9 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ до окремої фiнансової звiтностi за 2017 рiк, що закiнчився 31 грудня2017 
року 
 
Фiнансова звiтнiсть ПАТ “КИЇВПРОЕКТ» пiдготовлена у вiдповiдностi до принципiв та 
вимог, встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
1. Загальнi вiдомостi про товариство. 
1.1. Назва:  
Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект» 
1.2. Органiзацiйно-правова форма:  
Акцiонерне товариство 
1.3. Мiсцезнаходження:  
Україна, 01030, мiсто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 
1.4. Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект», засноване згiдно з наказом Управлiння 
комунального майна мiста Києва виконавчого органу Київради (Київської мiської 
державної адмiнiстрацiї ) вiд 28 грудня 1993року №176 шляхом перетворення державного 
пiдприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у 
вiдкрите акцiонерне товариство «Київпроект», вiдповiдно до розпоряджень Представника 
Президента України в м.Києвi вiд 13.08.1993р. №862 «Про порядок корпоратизацiї 
пiдприємств комунальної власностi» та вiд 23.09.93р. №1018 «Про затвердження перелiку 
пiдприємств комунальної власностi, що пiдлягають корпоратизацiї , та графiку її 
проведення». Товариство зареєстровано Старокиївською державною адмiнiстрацiєю 
м.Києва 18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних 
осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 
28.09.2004р. номер запису в ЄДР №1 074 120 0000 001490. Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 02.11.2010 року, Протокол №19, повне найменування Товариства змiнено та 
затверджено нове: Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект» та внесено до єдиного 
державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною 
в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.11.2010р. номер запису в ЄДР №1 074 105 
0017 001490. Проведена замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю у зв’язку зi змiною 
назви юридичної особи серiя А01 №727264. 
1.5. Вищим органом управлiння ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є Загальнi збори ак0цiонерiв 
1.6. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2017 року складала – 74 особи, станом на 
31.12.2017 р. – 83 особи.  
1.7. Основнi види дiяльностi:  
- надання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 68.20); 
- дiяльнiсть у сферi архiтектури (КВЕД 71.11); 
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного архiву 
1.8. Вiдповiдальнi особи: 
Директор – Гладуняк Роман Миколацович 
Головний бухгалтер – Кавунчук Наталiя Сергiївна. 
1.9. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi на якiй доступна iнформацiя про Товариство: 
http://www.kyivproekt.com/  
Адреса електронної пошти – s.yehorova@kyivproekt.com 
1.10. Датою затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску є 21.02.2018 р.  
2. Компоненти фiнансового звiту та окрема iнформацiя  
2.1. Компоненти фiнансового звiту  



На вимогу пп.1 статтi 121 та пп. 4 ст. 11 Закону України вiд 16.07.1999 року № 996-XIV 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" фiнансова звiтнiсть складена 
за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фiнансової полiтики iз застосуванням мiжнародних стандартiв, 
офiцiйно оприлюднених на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 
(http//www.minfin.gov.ua/).  
Товариство подає комплект фiнансової звiтностi за 2017 рiк, що розпочався 01 сiчня 2017 
року та закiнчується 31 грудня 2017 року в такому складi:  
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан), ф №1;  
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), ф №2;  
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) , ф №3;  
4. Звiт про власний капiтал, ф №4;  
5. Примiтки до фiнансової звiтностi .  
Подання фiнансової звiтностi здiйснюється з урахуванням вимог МСБО 1 «Подання 
фiнансової звiтностi» i НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» в частинi, 
що поширюється на пiдприємства, що складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.  
Дана фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення.  
Рiшення про оприлюднення фiнансової звiтностi прийнято 21.02.2018 року керiвництвом 
Товариства. 
2.2. Валюта звiтностi та одиниця вимiру  
Валютою фiнансової звiтностi є українська гривня.  
Усi форми фiнансової звiтностi заповненнi у тисячах гривень ( тис. грн.).  
Показники роздiлу IY Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ф №2 
наведенi в гривнях с копiйками.  
 
2.3. Частки участi в iнших суб'єктах господарювання. 
На 01.01.2017р. Товариство мало наступнi частки участi в дочiрнiх пiдприємствах - .  
 
ЄДРПОУ Емiтент (контрагент) Вид фiнансових вкладень Дата Вартiсть об'єкта 
фiнансового вкладення (грн.) Частка в статутному капiталi об'єкта iнвестування 
24578070 ДП "Iнститут "Київпроект-5" внесок в статутний фонд 1996 рiк 20 000,00 100% 
За результатами тривалого розгляду господарського спору мiж ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 
(Позивач) та ТОВ «НВПI «КИЇВПРОЕКТ» (Вiдповiдач) про визнання рiшень загальних 
зборiв засновникiв ТОВ «НВПI «Київпроект» недiйсними, витребування майна з чужого 
незаконного володiння, набутого без достатньої правової пiдстави, Київським 
апеляцiйним господарським судом 16.08.2017 року винесено постанову, якою 
пiдтверджено законнiсть рiшення Господарського суду м. Києва вiд 18.10.2016р. про 
задоволення позовних вимог ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в повному обсязi. Так, на пiдставi 
даних судових рiшень:  
- визнано недiйсним рiшення установчих зборiв ТОВ «НВПI «Київпроект» 21.05.2014р. 
про створення товариства, затвердження його статуту та обрання органiв управлiння; 
- визнано недiйсним договiр про передачу права власностi на знак для товарiв i послуг вiд 
22.05.2014р., згiдно з якого було передано як внесок до статутного капiталу Вiдповiдача 
право власностi на знак для товарiв i послуг ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»; 
- витребувано з незаконного володiння у ТОВ «НВПI «Київпроект» та повернуто у 
власнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» безпiдставно набуте майно - корпоративнi права, якi 
складаються з права єдиного власника на управлiння та володiння дочiрнiми 
пiдприємствами як цiлiсним майновим комплексом та на 100 % статутного капiталу 
дочiрнiх пiдприємств. 
Таким чином, ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» остаточно вiдновило всю сукупнiсть правомочностей 
власника корпоративних прав на дочiрнi пiдприємства, а також своє право на володiння та 
розпорядження знаком для товарiв i послуг (вiдповiдна iнформацiя про поновлення 



вiдомостей про власника свiдоцтва на знак для товарiв i послуг внесена Мiнiстерством 
економiчного розвитку i торгiвлi України до Державного реєстру свiдоцтв України на 
знаки для товарiв i послуг та здiйснена вiдповiдна публiкацiя в офiцiйному бюлетенi 
«Промислова власнiсть» у груднi 2017р.). 
На 31.12.2017р. Товариство має наступнi частки участi в дочiрнiх пiдприємствах: 
ЄДРПОУ Емiтент (контрагент) Вид фiнансових вкладень Дата Вартiсть об'єкта 
фiнансового вкладення (грн.) Частка в статутному капiталi об'єкта iнвестування 
24578070 ДП "Iнститут "Київпроект-5" внесок в статутний фонд 1996 рiк 20 000,00 100% 
32050251 ДП "Київметалпроект" внесок в статутний фонд 2002 рiк 20 000,00 100% 
35948241 ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 000,00 
100% 
35948173 ДП "Iнститут "Київiнжпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 000,00 100% 
35947727 ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 000,00 
100% 
35948257 ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 
000,00 100% 
35947845 ДП "Iнститут "Київгео" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 000,00 100% 
35947866 ДП "Iнститут "Київпроект-1" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 000,00 100% 
32386367 ДП "Iнститут Генерального плану м. Києва" внесок в статутний фонд 2003 рiк 
20 000,00 100% 
В цiй окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства представленi за 
собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть ». Детальна 
iнформацiя щодо часток участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання наведена в 
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 
«КИЇВПРОЕКТ» за 2017 рiк станом на 31 грудня 2017 року.  
2.4. Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 
Система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту Товариства. 
Стан корпоративного управлiння задовiльний.  
У Товариствi створено наступнi органи корпоративного управлiння: 
• Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства; 
• Наглядова рада – орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства , i в 
межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» 
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу; 
• Директор – здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу Товариства; 
Формування складу органiв управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного 
законодавства, Статуту Товариства (у редакцiї вiд 19.04.2017, зареєстрованого 12.05.2017 
р.) та положень про цi органи, а саме:  
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв (у редакцiї вiд 19.04.2016); 
- Положення про Наглядову Раду (у редакцiї вiд 19.04.2017); 
Правовий статус та компетенцiя Загальних зборiв акцiонерiв, особливостi їх скликання, 
порядок проведення та прийняття рiшень, а також вимоги до оформлення документiв 
Загальних зборiв Товариства закрiплено в Статутi Товариства та Положеннi про Загальнi 
збори акцiонерiв.  
У 2017 роцi щорiчнi (черговi) збори скликалися 19.04.2017 р. Кворум (98,81%) наявний, 
рiшення прийнятi. 
Загальними зборами вiд 19.04.2017 до Наглядової ради обрано 5 фiзичних осiб. Фактична 
перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає вимогам ст. 55 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, згiдно з якими засiдання наглядової ради 
проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом, але не рiдше 
одного разу на квартал. 



В Товариствi вiдсутня посада внутрiшнього аудитора (служби внутрiшнього аудиту).  
Вiдповiдно до п.3 ст. 58 Закону України «Про акцiонернi товариства» виконавчий орган 
акцiонерного товариства може бути колегiальним (правлiння, дирекцiя) або одноосiбним 
(директор, генеральний директор). У ПАТ «Київпроект» керiвництво поточною 
дiяльнiстю згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 06.08.2014 здiйснюється одноосiбно 
Директором. 
Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства. 
За звiтний перiод випадки шахрайства (у розумiннi ст. 190 КК України) не виявлено.  
2.5. Економiчне середовище  
Товариство усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть впливати 
фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або 
стимулювати його розвиток. Керiвництво товариства вважає за доцiльне окреслити коло 
таких найбiльш впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв. 
Фактори зовнiшнього середовища: полiтична та економiчна криза, темпи росту ВВП; 
iнфляцiйнi процеси; монетарна полiтика НБУ; рiвень грошових доходiв населення, 
величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна 
дисциплiна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство), її 
стабiльнiсть i прозорiсть; кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв 
товариства; ступiнь розвитку фондового ринку; iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; 
розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та суспiльства; тенденцiї розвитку 
пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорстокої конкуренцiї в центрi та регiонах. 
Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; технологiчна 
ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння товариством, та її адекватнiсть завданням, якi 
стоять перед ним; конкурентоспроможнiсть товариства в рiзних сегментах ринку; рiвень 
ризику по операцiях з покупцями; структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть 
ресурсiв; рiвень розвитку iнформацiйної системи товариства, її спроможнiсть 
забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною 
iнформацiєю; розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i 
вартiсть. 
Розвиток України у 2017 роцi так як i в 2016 роцi перебував пiд суттєвим впливом 
зовнiшнiх несприятливих чинникiв, а економiка України зазнала економiчних i 
полiтичних ризикiв. Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi 
характеризувалася нестабiльнiстю, яка призвела до погiршення економiчної ситуацiї. У 
2014 роцi погiршилася ситуацiя на сходi України, що призвело до збройного протистояння 
та вiйськових дiй в Донецькiй та Луганськiй областях. Нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї 
продовжувалася i протягом 2017 року. Зростання полiтичної напруженостi та вiйськовi дiї 
на сходi України негативно вплинули на фiнансовi ринки України i зумовили рiзку 
девальвацiю гривнi по вiдношенню до iноземних валют. Полiтична та економiчна криза 
призвели до рiзкого зростання цiн в Українi на енергоносiї та, вiдповiдно, на всi товари i 
послуги, що негативно вiдобразилося на фiнансовому становищi Компанiї. 
Керiвництво Товариства вважає , що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки 
економiчної стабiльностi в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї 
може негативно вплинути на результати дiяльностi i фiнансовий стан Товариства.  
Iснуючий вищеописаний стан економiки країни та тенденцiї її розвитку дозволяють 
зробити найбiльш точним лише короткочасний прогноз зовнiшнього середовища, в якому 
буде дiяти Товариство, в залежностi вiд змiн якого необхiдно буде вносити корективи у 
перелiк поставлених завдань та комплексу заходiв по їх реалiзацiї.  
2.6. Плани щодо безперервної дiяльностi.  
Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi . 
Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть. 
Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи 
умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть 



спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. 
2.7. Основнi припущення, що стосуються майбутнього, та основнi джерела невизначеностi 
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснювало попереднi оцiнки впливу 
невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки 
базуються на iнформацiї, яка наявна у Товариства на дату фiнансової звiтностi, тому 
фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  
3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. 
Ця фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк станом на 31 грудня 2017 року, є фiнансовою звiтнiстю, 
пiдготовленою у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – 
МСФЗ). Датою переходу товариства на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. 
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – грн.»). 
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не 
зазначено iнше. 
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних Товариства.  
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю, в якiй iнвестицiї в дочiрнi 
пiдприємства вiдображенi за собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 «Окрема 
фiнансова звiтнiсть» .  
Консолiдована фiнансова звiтнiсть товариства та його дочiрнiх пiдприємств подається 
окремо. 
3.1. Принципи облiкової полiтики.  
Принципи облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, 
представленi нижче.  
 
3.1.1. Фiнансовi iнструменти 
Фiнансовi iнструменти визнаються, облiковуються та оцiнюються вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 
справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) 
витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу 
чи фiнансового зобов'язання. 
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку 
на дату оцiнки за поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи 
спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу 
оцiнювання. Фiнансовий iнструмент є таким, що котирується на активному ринку, якщо 
котирування цього iнструменту є вiльним та регулярно доступним на фондовiй бiржi чи в 
iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi i регулярнi ринковi 
операцiї, що здiйснюються на загальних умовах.  
Справедлива вартiсть при первiсному визнаннi фiнансового активу та фiнансового 
зобов’язання, в переважнiй бiльшостi випадiв дорiвнює цiнi операцiї. Якщо в момент 
первiсного визнання, з урахуванням всiх чинникiв, характерних для операцiї, визнано, що 
цiна операцiї вiдрiзняється вiд справедливої вартостi, то отриманий в результатi прибуток 
або збиток визнається в фiнансовому результатi. 
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. 
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 



Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд категорiї активiв: 
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку; 
фiнансовi активи, доступнi для продажу; 
iнвестицiї, утримуванi до погашення; 
позики та дебiторська заборгованiсть. 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку включають: 
борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що 
використовуються товариством для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових 
коливань цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час (крiм акцiй, якi не 
мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо 
достовiрно визначити);  
похiднi фiнансовi iнструменти (крiм вбудованих похiдних iнструментiв, якi є страховими 
контрактами, та опцiонiв власникiв страхового полiса про дострокове припинення 
страхового контракту з отриманням фiксованої суми). 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку первiсно визнаються в момент фактичної передачi активiв товариству, тобто коли 
товариство стає стороною за договором щодо цих активiв. Первiсна оцiнка фiнансових 
активiв даної категорiї здiйснюється за справедливою вартiстю без вирахування витрат на 
операцiю, якi товариство вже понесло або може понести при продажу та iншому вибуттi 
активiв. Прибуток або збиток, що виникає вiд змiни справедливої вартостi фiнансових 
активiв, визнається в прибутку або збитку. Справедлива вартiсть визначається у 
вiдповiдностi до МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення 
того, що кориснiсть доступних для продажу фiнансових активiв, зменшилася (крiм 
фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 
або збитку).  
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi доступних для продажу фiнансових 
активiв Товариство вiдносить: 
значнi фiнансовi труднощi емiтента:  
вартiсть чистих активiв емiтента менша вiд статутного капiталу; 
або 
збиткова дiяльнiсть протягом останнiх трьох рокiв поспiль з тенденцiєю до збiльшення 
розмiру збиткiв; 
невиконання зобов’язань: 
затримання бiльше, нiж на 180 днiв, строкiв виплати дивiдендiв пiсля об’явлення їх сплати 
(для iнвестицiй в iнструменти власного капiталу); 
прострочення бiльше, нiж на 90 днiв, сплати процентiв за борговими цiнними паперами; 
Пiдприємству стає вiдомо, що емiтент може оголосити банкрутство або iншу фiнансову 
реорганiзацiю; 
значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї в iнструмент власного 
капiталу нижче його собiвартостi; 
значнi змiни з негативним впливом, якi вiдбулися у технологiчному, ринковому, 
економiчному чи правовому середовищi, в якому здiйснює дiяльнiсть емiтент (лише для 
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу). 
Фiнансовi активи, доступнi для продажу – це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як 
доступнi для продажу i не класифiкованi як: позики та дебiторська заборгованiсть; 
утримуванi до погашення iнвестицiї або фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Подальша оцiнка фiнансових активiв, 
доступних для продажу здiйснюється за справедливою вартiстю. Виняток складають 
iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на 



активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити; такi iнвестицiї 
оцiнюються за собiвартiстю. 
Вiдсотки, нарахованi на фiнансовi активи, доступнi для продажу, вiдображаються у Звiтi 
про фiнансовi результати (Звiт про прибутки i збитки) як процентних дохiд. Дивiденди за 
доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли 
встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни справедливої вартостi 
вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному прибутку (та, 
вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли.  
Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу 
визнано в iншому сукупному прибутку та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi 
активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, 
виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування 
внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i 
поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi 
цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному 
перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для 
продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що 
має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення 
корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення 
корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не 
сторнуються. 
Для визначення поточної справедливої вартостi фiнансових активiв, доступних для 
продажу, використовуються наступнi методи оцiнки: 
на основi цiн котирування (нескоригованих) на активних ринках на iдентичнi активи, до 
яких Товариство може мати доступ на дату оцiнки; 
на основi цiн котирування на подiбнi активи на активних ринках; або цiн котирування на 
iдентичнi або подiбнi активи на ринках, якi не є активними; або iнших вхiдних даних, 
пiдтверджених ринком. 
на основi вхiдних даних, яких немає у вiдкритому доступi (закритих вхiдних даних), якi 
мають бути скоригованi, якщо доступна у розумних межах iнформацiя свiдчить про те, що 
iншi учасники ринку використали б iншi данi. 
В рамках застосування третього методу оцiнки (на основi закритих вхiдних даних) 
поточної справедливої вартостi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, Товариство 
використовує наступну модель: 
FVt = Et * St , 
 
де 
FVt – поточна справедлива вартiсть iнвестицiї в iнструмент власного капiталу в момент 
часу t; 
Et – справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта iнвестування на в момент часу t (або 
найближчу звiтну дату); 
St – частка Пiдприємства в об’єктi iнвестування в момент часу t. 
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство становиться стороною 
за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю 
плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша 
оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
ставки вiдсотка. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд 
зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку 
визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 
попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною 
ефективною ставкою вiдсотка. Майбутнi грошовi потоки складаються iз суми очiкуваних 
платежiв за фiнансовим iнструментом. 



Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi Товариство 
облiковує за собiвартiстю (прим. з 01.01.2016 можна вибрати варiант «за методом участi в 
капiталi»). При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi iнвестицiї в дочiрнi 
компанiї облiковуються за методом повної консолiдацiї, iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 
– за методом участi в капiталi. 
3.1.2. Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 
товариство стає стороною контракту i внаслiдок цього має юридичне право отримувати 
грошовi кошти. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього 
фiнансового активу.  
Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд 
зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують 
об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася.  
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi товариство вiдносить: 
порушення контракту, зокрема, прострочення платежу бiльше нiж на 365 днiв; 
стає вiдомо, що проти дебiтора може бути розпочато справу про банкрутство або 
процедуру досудової санацiї, або прийнято рiшення про лiквiдацiю. 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд 
знецiнення (резерву сумнiвних боргiв) з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. 
Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це 
зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання 
зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. 
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, 
що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату 
сторнування.  
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв) визначається 
розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi 
товариства. 
Величина резерву пiд знецiнення (резерву сумнiвних боргiв) визначається один раз рiк 
станом на 31 грудня звiтного року. 
Для визначення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (резерву сумнiвних 
боргiв) Товариство формує групи дебiторiв з подiбними характеристиками та термiнами 
прострочення. Резерв визнається в процентах до балансової вартостi дебiторської 
заборгованостi на дату розрахунку. 
Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської 
заборгованостi, таке перевищення заборгованостi над резервом вiдноситься на витрати 
звiтного перiоду. 
Передоплати постачальникам в складi дебiторської заборгованостi за виданими авансами 
вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд знецiнення (резерву пiд 
сумнiвну заборгованiсть). 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами вiдображається за вирахуванням суми 
ПДВ. 
 
3.1.3. Основнi засоби. 
Порядок визнання, оцiнки основних засобiв та вiдображення в облiку всiх пов’язаних iз 
ними операцiй регулюються МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби». 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення 
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.  
Основнi засоби для облiку та складання звiтностi подiляються на наступнi групи: 



земельнi дiлянки; 
будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; 
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); 
транспортi засоби; 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);  
iншi основнi засоби; 
iншi необоротнi матерiальнi активи. 
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з 
об’єктом, надiйдуть до товариства, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена. 
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що 
включає: 
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);  
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування 
та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї. 
Якщо об’єкт основних засобiв (частина об’єкту основних засобiв) повертається 
Товариству за рiшенням суду внаслiдок визнання контракту про продаж недiйсним, такий 
об’єкт основних засобiв визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собiвартiсть 
такого об’єкту основних засобiв оцiнюється за балансовою вартiстю, яку мав об’єкт на 
дату продажу. 
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка 
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Подальшi витрати збiльшують первiсну вартiсть основних засобiв лише в тому випадку, 
якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, 
пов’язанi з активом, та його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. Всi iншi витрати 
визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi. Вплив будь-яких змiн, що 
виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової 
оцiнки. 
Товариство для правильного вiдображення в бухгалтерському облiку основних засобiв 
створює експертну iнвентаризацiйну комiсiю (за окремим наказом), в обов’язки якої 
входить: 
визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв; 
визначення строку їх корисної експлуатацiї та лiквiдацiйної вартостi; 
Строк корисної експлуатацiї розраховується виходячи з очiкуваного строку використання 
активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та комерцiйного зносу, а 
також правових та iнших подiбних обмежень використання активу. Строк корисної 
експлуатацiї може переглядатися щорiчно. 
Строк корисної експлуатацiї встановлюється для кожного об’єкта iндивiдуально 
експертною комiсiєю. 
Орiєнтовнi строки корисної експлуатацiї: 
машини та обладнання – 5 рокiв; 
комп’ютерне обладнання – 5 рокiв; 
телефони – 3 роки; 
меблi – 5 рокiв; 
транспортнi засоби – 10 рокiв; 
iнструменти, прилади, iнвентар – 5 рокiв; 
iншi основнi засоби –12 рокiв. 
При встановленнi строку корисної експлуатацiї враховуються мiнiмально допустимi 
строки амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. 
Лiквiдацiйна вартiсть ОЗ з метою амортизацiї встановлюється для кожного об’єкта 
iндивiдуально експертною комiсiєю. Орiєнтовна лiквiдацiйна вартiсть – 5% вiд первiсної 
вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв 



аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.  
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Земля має необмежений термiн експлуатацiї i тому не 
амортизується. Метод нарахування амортизацiї може переглядатися щорiчно. Результати 
його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцiнки. При цьому коригуванню 
пiдлягають амортизацiйнi вiдрахування поточного та майбутнього перiодiв. 
Нарахування амортизацiї проводиться з моменту, коли основний засiб став придатним для 
використання. Суму нарахованої амортизацiї Товариство вiдображає збiльшенням суми 
витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї 
припиняється з дати перекласифiкацiї основного засобу як такого, що утримується для 
продажу, або на дату припинення його визнання.  
Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об’єктiв в робочому станi та 
одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд та регулярно 
доступних вигiд вiд його використання вiдображаються як витрати перiоду i облiковувати 
на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi. 
Для цiлей складання фiнансової звiтностi первiсна вартiсть окремого об’єкта основних 
засобiв, менша 6000 грн., вважається несуттєвою та вiдноситься на витрати в першому 
мiсяцi використання. Облiк таких об’єктiв основних засобiв ведеться в мiсцях експлуатацiї 
за окремим рахунком 112 «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». 
 
3.1.4. Нематерiальнi активи. 
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть 
бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або 
виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи 
можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує 
ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, 
надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. 
Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї 
та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї може 
переглядатися щорiчно. 
3.1.5. Податок на прибуток. 
Розрахунок витрат (доходiв) з податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до вимог 
МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 
зобов’язань.  
. Суми вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань обчислюються на дату 
щоквартальної промiжної фiнансової звiтностi. 
3.1.6. Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи. 
Забезпечення визнаються Товариством, якщо: 
- Товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї; 
- ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi 
втiлюють в собi економiчнi вигоди; 
- суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. 
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, 
необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.  
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи товариством не визнаються. Тим не 
менш, в фiнансовi звiтностi товариство розкриває iнформацiю про характер 
непередбачених зобов’язань, а також, за можливостi: 
- оцiнку їх фiнансового впливу; 
- ознаку невизначеностi, пов’язану iз сумою або визначенням часу будь-якого вибуття; 



- можливiсть будь-якої компенсацiї. 
До непередбачених зобов’язань Товариство вiдносить судовi справи (за участю 
Пiдприємства), за якими немає рiшення суду, що пiдлягає виконанню, та за якими 
ймовiрнiсть вибуття ресурсiв становить менше 50%. Якщо ймовiрнiсть вибуття ресурсiв 
становить бiльше 50%, Товариство визнає забезпечення, за умови, що суму заборгованостi 
можна достовiрно оцiнити. 
До непередбачених активiв Товариство вiдносить судовi справи (за участю Пiдприємства), 
за якими немає рiшення суду, що пiдлягає виконанню, та за якими ймовiрнiсть отримання 
ресурсiв становить менше 100%. 
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року створювати на 
пiдприємствi резерв (забезпечення) оплати вiдпусток працiвникам Пiдприємства. Суму 
забезпечення нараховувати щомiсячно. Процент вiдрахування 8.33% вiд фактичної оплати 
працi за мiсяць. Отриману суму збiльшується на суму вiдрахувань до фондiв 
обов’язкового соцiального страхування. 
У кiнцi року Товариство зобов’язане уточнити нарахований резерв для оплати вiдпусток 
працiвникам. Пiдставою для коригування є данi iнвентаризацiї резерву, яка обов’язково 
проводиться на кiнець року. У результатi сума залишку забезпечення на оплату вiдпусток 
(з урахуванням ЄСВ) повинна вiдповiдати даним розрахунку, заснованим на кiлькостi 
календарних днiв невикористаних щорiчних вiдпусток працiвникiв i середньоденної 
зарплати працiвникiв, обчисленої згiдно з нормами законодавства. 
3.1.7. Запаси. 
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть 
запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi 
пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 
теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за 
найменшою iз двох величин: первiсною вартiстю або вартiстю реалiзацiї. Уцiнки 
вiдображаються шляхом створення резерву пiд знецiнення запасiв. Вартiсть рекламних 
запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв 
визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 
собiвартостi.  
3.1.8. Дохiд. 
Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 18 «Дохiд» для визнання доходу та визначення його 
суми необхiдно розрiзняти дохiд: 
- вiд продажу товарiв; 
- надання послуг (виконання робiт); 
- використання активiв пiдприємства iншими сторонами, результатом якого є отримання 
вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi. 
Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг визнається в тому перiодi, в якому послуги наданi, з 
посиланням на ступiнь завершеностi операцiї. При цьому в бухгалтерському облiку 
доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг 
(виконаних робiт). 
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до товариства економiчних 
вигiд, пов’язаних з операцiєю. Але, в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi 
отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої 
перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування 
суми первiсно визнаного доходу. 
Облiк доходiв i витрат, пов’язаних з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, для 
складання фiнзвiтностi вести за видами дiяльностi. 
3.1.9. Витрати. 
Витрати вважаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо пов’язати з доходом 
певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 



здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iншi витрати операцiйної дiяльностi. 
Визначити метод вiдображення в облiку витрат дiяльностi: 
- з використанням класу 8 «Витрати за елементами»; 
з використанням класу 9 «Витрати дiяльностi» 
Витрати визначаються товариством за методом нарахування.  
Склад собiвартостi реалiзованих послуг: 
- витрати на персонал, 
- амортизацiя основних засобiв; 
- витрати на електроенергiю, опалення та iншi комунальнi послуги;  
- витрати на утримання будинку; 
- витрати на утримання та обслуговування обладнання; 
- iншi витрати. 
3.1.10. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченню трудової дiяльностi 
Згiдно iз вимогами законодавства України державна пенсiйна система передбачає 
розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної 
суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена 
вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi виплати працiвникам 
здiйснюються iз фонду соцiального захисту. Товариство не має жодних пенсiйних 
зобов’язань щодо нарахування пенсiй, окрiм вищенаведених внескiв у державну пенсiйну 
систему України, якi потребують нарахування. Окрiм того, товариство не має жодних 
iнших зобов’язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, 
якi потребують нарахування.  
3.1.11. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються тiльки якщо товариство має 
юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити 
взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку 
передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, 
товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.  
3.1.12. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової 
полiтики. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства формування суджень, 
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 
суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття 
iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть 
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно 
переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому 
вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що 
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок. 
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю. 
Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї 
справедливої вартостi: 
1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань; 
2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi 
спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 
3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi 
можна спостерiгати. 
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового 
зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається 
котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та 
вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними 
сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим 



покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення 
справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та 
продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим 
iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до 
якого товариство має безпосереднiй доступ.  
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає 
справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на 
застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 
сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого 
iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування 
методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж 
незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть 
оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально 
враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для товариства). 
Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, 
застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими 
iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.  
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:  
- вартiсть грошей у часi; 
- кредитний ризик; 
- цiни на валютних бiржах; 
- товарнi цiни; 
- цiни на iнструменти капiталу; 
- волатильнiсть; 
- ризик дострокового погашення та ризик вiдмови; 
- витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання. 
 
Первiсне визнання операцiй з пов’язаними особами.  
В ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними особами. 
Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними 
сторонами. 
3.2. Перехiд на новi та переглянутi стандарти.  
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i пiзнiше. 
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фiнансовi iнструменти» набирає чинностi з 01 сiчня 2018 року. 
Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається 
виконання перерахунку за попереднi перiоди у вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки 
(включаючи зменшення корисностi). У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї 
облiку боргових iнструментiв: за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю 
через iнший сукупний дохiд i за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Принципи 
оцiнки кожної категорiї є аналогiчними до дiючих вимог МСБО 39. Класифiкацiя 
залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та вiд того, чи включають 
контрактнi потоки грошових коштiв платежi за основною сумою заборгованостi i 
проценти. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою 
вартiстю. Однак, керiвництво може прийняти безвiдкличне рiшення про представлення 
змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi, якщо даний iнструмент не 
вiдноситься до категорiї «утримуванi для торгiвлi». Якщо ж вiн вiдноситься до категорiї 
«утримуванi для торгiвлi», то змiни справедливої вартостi включаються до складу 
прибуткiв/ збиткiв. Всi iншi iнструменти (у тому числi всi похiднi iнструменти), 
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн у складi прибутку або 
збитку. МСФЗ 9 мiстить «три етапний» пiдхiд до облiку кредитних збиткiв, який 
заснований на змiнах кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх первiсного 
визнання. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi оцiнюється 



за допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї кредиту, а не за 12 мiсяцiв. 
Переглянутий варiант МСФЗ 9 представляє нову модель облiку хеджування, яка 
розроблена, щоб бути бiльш тiсно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здiйснює 
дiяльнiсть з управлiння ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. 
Компанiя не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фiнансової звiтностi за 2017 рiк. За 
оцiнками керiвництва Компанiї, застосування стандарту в майбутньому може суттєво 
вплинути на вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань. Однак, до того часу, 
поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити обґрунтовану оцiнку 
впливу МСФЗ 9 на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної 
фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Стандарт 
забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, 
яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами, а саме: 
- iдентифiкувати договiр з клiєнтом; 
- iдентифiкувати зобов'язання щодо виконання; 
- визначити цiну операцiї; 
- розподiлити цiну операцiї на зобов'язання щодо виконання; 
- визнавати виручку у певний момент часу або з плином часу задоволення зобов'язання 
щодо виконання.  
В стандартi також надаються рекомендацiї на такi теми як: методи оцiнювання прогресу 
на шляху до повного задоволення зобов’язання щодо виконання; продаж з правом 
повернення; компенсацiї принципалу i агенту; безповоротнi авансовi платежi; угоди про 
продаж з подальшим викупом; угоди про реалiзацiю товару (договори комiсiї тощо); угоди 
про зберiгання та продаж; прийняття активу клiєнтом; розкриття iнформацiї про 
дезагрегований дохiд. Компанiя не застосовувала МСФЗ 15 до своєї фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк. Вплив застосування стандарту на фiнансову звiтнiсть майбутнiх перiодiв може 
бути суттєвим, але на дату складання цiєї фiнансової звiтностi обґрунтовано оцiнити 
кiлькiсний вплив на майбутню фiнансову звiтнiсть не є можливим. 
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що 
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює облiк операцiйної та 
фiнансової оренди для орендарiв єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається 
актив в формi права використання в сумi зобов’язання за майбутнiми орендними 
платежами плюс первiснi прямi витрати. В подальшому актив в формi права використання 
оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 
корисностi (крiм iнвестицiйної нерухомостi або основних засобiв, що облiковуються за 
переоцiненою вартiстю). Зобов’язання оцiнюється за теперiшньою вартiстю майбутнiх 
орендних платежiв, виходячи iз строку оренди, який включає перiоди, у вiдношеннi яких 
iснує достатня впевненiсть в продовженнi. Комбiнованi договори оренди та надання 
послуг повиннi роздiлятися на компоненти, при цьому актив в формi права використання 
та зобов’язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Витрати з операцiйної 
оренди будуть замiненi процентними витратами за зобов’язанням та витратами з 
амортизацiї активу, що призведе до визнання бiльш високих витрат на початку строку 
оренди та бiльш низьких – в кiнцi строку. Стандарт може застосовуватись повнiстю 
ретроспективно або без перерахунку iнформацiї за порiвняльний перiод з визнанням 
сумарного ефекту вiд первiсного застосування стандарту як коригування вхiдних 
залишкiв. Компанiя не застосовувала МСФЗ 16 до своєї фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 
За оцiнками керiвництва Компанiї, застосування стандарту в майбутньому суттєво вплине 
на вартiсть активiв i зобов’язань, а також на характер та розмiр витрат. Однак, до того 
часу, поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити обґрунтовану 
оцiнку впливу МСФЗ 16 на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
МСФЗ 17 «Страховi контракти» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за 
перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 «Страховi 



контракти». У вiдповiдностi до МСФЗ 17, компанiям необхiдно буде застосовувати 
модель поточної оцiнки, яка передбачає здiйснення переоцiнки в кожному звiтному 
перiодi. Контракти оцiнюються iз застосуванням таких елементiв, як: 
дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;  
коригування на очевидний ризик;  
сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, 
який визнається рiвномiрно.  
Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про 
прибутки та збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде 
вiдображати те, як страховi компанiї будуть облiковувати свої фiнансовi активи у 
вiдповiдностi до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу 
премiї для зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не 
займаються страхуванням життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для 
деяких договорiв страхування життя, в яких передбачено участь страхувальникiв в 
розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк виручки буде зiставним з положеннями 
МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде здiйснюватися на бiльш 
низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi компанiї використовують на 
даний час. За оцiнками керiвництва МСФО 17 суттєво вплине не тiльки на активи i 
зобов’язання Компанiї, але й на актуарнi розрахунки, тарифи та оподаткування. 
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i пiзнiше. 
Поправки до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» застосовуються для рiчних перiодiв, що 
починаються з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Поправки роз’яснюють ситуацiю, коли 
виплати на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами змiнюються на виплати на 
основi акцiй з розрахунками iнструментами власного капiталу у зв’язку з модифiкацiєю 
умов та строкiв. При таких модифiкацiях припиняється визнання первiсного зобов’язання, 
що було визнане у вiдношеннi виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими 
коштами, та визнаються виплати на основi акцiй з розрахунками iнструментами власного 
капiталу за справедливою вартiстю на дату модифiкацiї у розмiрi послуг, наданих до дати 
модифiкацiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання на дату модифiкацiї та 
сумами, визнаними у власному капiталi на ту саму дату, визнається негайно в звiтi про 
прибутки та збитки. Поправки до МСФЗ 2 не вплинуть фiнансову звiтнiсть Компанiї у 
зв’язку з тим, що Компанiя не здiйснює i не планує здiйснювати операцiї, платежi за 
якими здiйснюються на основi акцiй. 
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства» були випущенi в вереснi 2014 року, а в груднi 2015 року дату 
набуття чинностi поправок було перенесено не невизначений строк до завершення 
проекту дослiдження у вiдношеннi методу участi в капiталi (дострокове застосування 
допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що часткове визнання прибутку або 
збитку вiд операцiй мiж суб’єктом господарювання та його асоцiйованим пiдприємством 
або спiльним пiдприємством буде здiйснюватись лише у вiдношеннi активiв або груп 
активiв, але не бiзнесу. Нова вимога означає, що iнвестор повинен повнiстю визнавати 
прибуток або збиток вiд операцiй «зверху вниз», пов’язаних з передачею бiзнесу вiд 
суб’єкта господарювання до асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства. 
Було добавлено вимогу, що суб’єкта господарювання повинен розглядати, чи є бiзнесом 
активи, якi продаються або передаються в окремих операцiях, та чи повиннi вони 
облiковуватись як єдина операцiя. Поправками до МСФЗ 10 було встановлено 
виключення у вiдношеннi визнання прибутку або збитку в повному обсязi пiд час передачi 
дочiрнього пiдприємства в асоцiйоване пiдприємство або спiльне пiдприємство, якi 
облiковуються за методом участi в капiталi, для тих випадкiв, коли дочiрнє пiдприємство 
не є бiзнесом. Прибутки або збитки, отриманi в результатi таких операцiй, визнаються в 
прибутках або збитках материнської компанiї лише у межах часток участi, якi є у не 
пов’язаних з нею iнвесторiв. У зв’язку з невизначеним строком набуття чинностi поправок 



до МСФЗ 10 та МСБО 28, керiвництво Компанiї не розглядало питання, чи буде суттєвим 
вплив застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть Компанiї в майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 4 «Страховi контракти» застосовуються у вiдношеннi рiчних перiодiв, 
якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Поправки передбачають двi альтернативи 
облiку: 
1) суб’єктам господарювання дозволяється рекласифiкувати деякi доходи та витрати за 
призначеними фiнансовими активами з прибуткiв або збиткiв в iнший сукупний дохiд; 
2) добровiльне тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 
для суб’єктiв господарювання, чиєю основною дiяльнiстю є випуск страхових контрактiв 
у вiдповiдностi до МСФЗ 4. 
Застосування цих двох альтернатив є добровiльним та суб’єктам господарювання 
дозволено припинити їх застосування до набуття чинностi новим МСФЗ 4.За оцiнками 
керiвництва Компанiї, застосування поправок до МСФЗ 4 не вплине суттєво на оцiнку 
фiнансових активiв в майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» застосовуються у вiдношеннi рiчних 
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Поправки уточнюють, що для 
переведення в iнвестицiйну нерухомiсть або з iнвестицiйної нерухомостi повиннi 
вiдбутися змiни у використаннi. Такi змiни у використання повиннi пiдтверджуватися 
доказами. Намiри або вiдокремлення не є достатнiми доказами для переведення 
нерухомостi в iнвестицiйну нерухомiсть. Поправки передбачають як ретроспективне 
застосування, так i перспективне. За оцiнками керiвництва Компанiї, застосування 
поправок до МСФЗ 40 не вплине суттєво на оцiнку iнвестицiйної нерухомостi в 
майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi» були прийнятi в рамках щорiчного удосконалення та застосовуються у 
вiдношеннi рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Було видалено 
короткостроковi виключення, наведенi в параграфах Ґ3-Ґ7 стандарту, у зв’язку з тим, що 
вони не вiдповiдають нагальним потребам. Поправки до МСФЗ 1 не вплинуть фiнансову 
звiтнiсть Компанiї у зв’язку з тим, що датою переходу Компанiї на Мiжнароднi стандарти 
фiнансової звiтностi є 01 сiчня 2012 року. 
Новi тлумачення, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i пiзнiше. 
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та аванси» набирає чинностi з 1 
сiчня 2018 року. Тлумачення роз’яснює що дату визнання авансу або вiдкладеного доходу 
(зобов’язання) слiд вважати датою здiйснення операцiї з метою визначення обмiнного 
курсу. Якщо операцiя передбачає декiлька платежiв або надходжень, датою здiйснення 
операцiї вважається дата кожного платежу або надходження. 
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток» 
набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначеннi податку 
на прибуток в ситуацiї, коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових органiв 
вiдносно конкретної операцiї або обставин. Основним є критерiй: чи є високою 
ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового 
законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд час складання податкової декларацiї. 
Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй звiтностi таку ж суму податку на 
прибуток, як i в податковiй декларацiї, та розкриє iнформацiю стосовно невизначеностi. 
Якщо нi, то сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми, 
вiдображеної в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з врахуванням 
невизначеностi. 
 
4. Коригування у результатi перерахунку порiвняльної iнформацiї 
Товариство затвердило рiчну фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2016 року i за рiк, 
що закiнчився цiєю датою, 19 квiтня 2017 року. Пiсля дати затвердження Товариство 
виявило необхiднiсть внесення коригувань у фiнансову звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 



грудня 2016 року. У фiнансовiй звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 цi 
коригування було вiдображено ретроспективно. 
Вплив внесення ретроспективних коригувань до звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 
2016 року був представлений таким чином: 
 
АКТИВ Код рядка На 31.12.2016 р. Коригування На 01.01.2017 р. Примiтки 
I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ  
Основнi засоби 1010 15 343 -2 15 341 Донарахування амортизацiї за 2016 р. 
амортизацiя 1012 18 535 2 18 537 Донарахування амортизацiї за 2016 р. 
Усього за роздiлом I 1095 52 336 -2 52 334  
II. ОБОРОТНI АКТИВИ  
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  
за виданими авансами 1130 1 612 -7 1 605 акти за 2016 рiк проведенi в 2017 р. 
3Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  
з бюджетом 1135 408 -9 399 ПДФО з виплат по судовому рiшенню в 2016 р. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 3 912 -6 3 906 Зайво врахованi кошти 
соцстраху 
Усього за роздiлом II 1195 13 159 -22 13 137  
БАЛАНС 1300 65 495 -24 65 471  
ПАСИВ Код рядка На 31.12.2016 р. Коригування На 01.01.2017 р. Примiтки 
I. Власний капiтал  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 32 212 -38 32 174 Всi проведення в 
2017 р. минулих рокiв 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 1615 1395 14 1409 
Взаємовiдносини з постачальником 
Усього за роздiлом I 1495 60 987 -24 60 966  
БАЛАНС 1900 65 495 -24 65 471  
Найбiльш суттєвими коригуваннями є наступнi: 
- Основнi засоби. 
Донараховано амортизацiю в сумi 2.0 тис. грн. 
В сiчнi 2017 р. проведена господарська операцiя нарахування амортизацiї як виправлення 
помилок минулих рокiв, спосiб виправлення – коригування нерозподiленого прибутку 
(непокритих збиткiв). 
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами: 
В сiчнi та листопадi 2017 р. було вiдображено акти виконаних робiт та накладнi на 
одержання запасiв вiд постачальникiв за 2016 рiк., якi були отриманi з запiзненням на 
суму 7 тис.грн. Ця операцiя проведена як виправлення помилок минулих рокiв, спосiб 
виправлення – коригування нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв).  
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 
В сiчнi 2017 р. було вiдображено нарахування ПДФО за виплатi за рiшенням суду в 2016 
р. на суму 9 тис.грн. Ця операцiя проведена як виправлення помилок минулих рокiв, 
спосiб виправлення – коригування нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв).  
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. 
В сiчнi 2017 р. було вiдображено зняття зайво перерахованих коштiв з фонду соцiального 
страхування (згiдно акту перевiрки фонду) на суму 6 тис.грн. Ця операцiя проведена як 
виправлення помилок минулих рокiв, спосiб виправлення – коригування нерозподiленого 
прибутку (непокритих збиткiв).  
В серпнi 2017р. було проведена господарська операцiя зняття модернiзацiї та капремонту 
будiвлi та взаємовiдносин з ДП «Iнститут «Київгео» на суму 14 тис.грн.Ця операцiя 
проведена як виправлення помилок минулих рокiв, спосiб виправлення – коригування 
нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв).  
У Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк порiвняльна 



iнформацiя в зв’язку з виправленням помилок вiдображається по рядкам наступним 
чином: 
 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ  
Стаття Код рядка За 2016 р. Коригування Зкорегований за 2016 р. 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 23 396 23 396 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 17 089 5 17 094 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070  
Валовий:  
Прибуток 2090 6 307 -5 6 302 
Збиток 2095  
Iншi операцiйнi доходи 2120 7 549 7 549 
Адмiнiстративнi витрати 2130 10 109 1 10 110 
Витрати на збут 2150 6 6 
Iншi операцiйнi витрати 2180 2 780 8 2 788 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:  
Прибуток 2190 961 -14 947 
Збиток 2195  
Дохiд вiд участi в капiталi 2200  
Iншi фiнансовi доходи 2220 895 895 
Iншi доходи 2240 0 0 
Фiнансовi витрати 2250 388 388 
Втрати вiд участi в капiталi 2255 0 
Iншi витрати 2270 50 50 
Фiнансовий результат до оподаткування:  
Прибуток 2290 1 418 -14 1 404 
Збиток 2295  
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -1 225 -1 225 
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305  
Чистий фiнансовий результат:  
Прибуток 2350 193 179 
Збиток 2355  
II. СУКУПНИЙ ДОХIД  
Стаття Код рядка За 2016 р. Коригування Зкорегований за 2016 р. 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 193 -14 179 
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ  
 
Стаття Код рядка За 2016 р. Коригування Зкорегований за 2016 р. 
Матерiальнi затрати 2500 6 611 6 611 
Витрати на оплату працi 2505 4 986 4 986 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 1 079 1 079 
Амортизацiя 2515 840 2 842 
Iншi операцiйнi витрати 2520 16 453 12 16 465 
Разом 2550 29 969 14 29 983 
Повторно оприлюднення виправлених даних проведено у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 
2017 рiк шляхом наведеної порiвняльної iнформацiї у формах «Звiт про фiнансовий стан 
(Баланс) », «Звiт про власний капiтал». Оприлюднювати повний комплект звiтностi за 
попереднiй перiод Товариство не вважає за потрiбне за несуттєвiстю помилок. 
5. Окремi примiтки до Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року. 
5.1. Примiтка до рядкiв 1000-1002 Балансу «Нематерiальнi активи» 
Нематерiальнi активи Товариства представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином: 



Найменування статтi Патенти та лiцензiї Права користування майном Права на знаки для 
товарiв i послуг Програмне забезп-ечення Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi немате-
рiальнi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 року, у т.ч. - - - 23 - - 23 
первiсна вартiсть 1 - - 420 - - 421 
накопичена амортизацiя 1 - - 397 - 398 
Придбано за кошти - - - 5 - - 5 
Всього надiйшло - - - 5 - - 5 
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 
Всього вибуття, у т.ч. - - - - - - - 
вибуття первiсної вартостi 1 - - 338 - - 339 
вибуття накопиченої амортизацiї 1 - - 338 - - 339 
Амортизацiйнi вiдрахування - - - 6 - - 6 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - 
Iнше - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року, у т.ч. - - - 21 - - 21 
первiсна вартiсть - - - 86 - - 86 
накопичена амортизацiя - - - 65 - 65 
Придбано за кошти - - - - - - - 
Повернуто за рiшенням суду - - 4 - - 171 
175 
Всього надiйшло - - 4 - - 171 175 
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 
Всього вибуття, у т.ч. - - - 0 - - 0  
вибуття первiсної вартостi - - - 1 - - 1 
вибуття накопиченої амортизацiї - - - 1 - - 1 
Амортизацiйнi вiдрахування - - - 7 - - 7 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - 
Iнше - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року, у т.ч. - -  
4 14 - 171 189 
первiсна вартiсть - - 4 85 - 171 260 
накопичена амортизацiя - - 71 - 71 
Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi 
використовуються товариством - - - 54 - - 54 
Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї. - - - - - - - 
Довiдково: нематерiальнi активи, контрольованi товариством, але не визнанi активами 
згiдно МСБО 38 - - - - - - - 
 
В серпнi 2017 р. повернуто пiдприємству за рiшенням суду наступнi нематерiальнi активи: 
- Знак для товарiв та послуг на суму 4 тис.грн. 



- Фонд технiчного архiву на суму 171 тис.грн.  
Нематерiальних активiв, що контролюються товариством, але не визнанi активами, у 
зв’язку з невiдповiднiстю критерiям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематерiальнi 
активи», товариство не має. 
Нематерiальних активiв, кориснiсть яких зменшилась, товариство не має. 
Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та термiнiв корисного використання 
нематерiальних активiв не було. 
Станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. Товариство не мало нематерiальних активiв з 
обмеженим правом володiння та нематерiальних активiв, заставлених як забезпечення 
зобов’язань. 
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало нематерiальних активiв з 
невизначеним строком експлуатацiї.  
Протягом 2017 року Товариство не несло видатки на дослiдження та розробки. 
 
5.2. Примiтка до рядкiв Балансу 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Товариства представленi в фiнансовiй звiтностi 
наступним чином: 
Найменування статтi Капiтальне будiвництво Придбання (виготовлення) основних засобiв 
Придбання (створення) нематерiальних активiв Витрати, пов’язанi з полiпшенням 
основних засобiв Всього 
1 2 3 4 5 8 
Залишок на 01 сiчня 2016 року 353 - - 2 206 2 559 
Надiйшло всього,у т.ч. - 444 5 124 573 
Придбано за кошти - 444 5 124 573 
Виготовлення (полiпшення) господарським способом - - - - - 
Вибуло всього, у т.ч. - 392 5 147 544 
Вибуло у зв’язку звведенням в дiю основних засобiв, нематерiальних активiв - 392 5 147 
544 
Iнше вибуття - - - - - 
Залишок на 31 грудня 2016 року 353 52 - 2183 2588 
Надiйшло всього,у т.ч. - 1663 - 2324 3987 
Придбано за кошти - 1663 - 2243 3906 
Виготовлення (полiпшення) господарським способом - - - 81 81 
Вибуло всього, у т.ч. 353 1715 - 2608 4676 
Вибуло у зв’язку звведенням в дiю основних засобiв, нематерiальних активiв - 1715 - 2608 
4323 
Iнше вибуття 353 - - - 353 
Залишок на 31 грудня 2017 року - - - 1899 1899 
 
З метою ефективного використання належної матерiально-технiчної бази Товариства 
Наглядовою Радою в 2012 р. було прийнято рiшення про реконструкцiю будiвлi ПАТ 
«Київпроект» по вул. Б. Хмельницького, 16-22 . В 2013-2014 рр. була розроблена проектна 
документацiя щодо реконструкцiї будiвлi.  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представленi проектно-кошторисною документацiєю 
для реконструкцiї будiвлi ПАТ «Київпроект» на суму 1899,0 тис. грн.  
Станом на 31.12.2017 р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї для реконструкцiї будiвлi 
представленi наступним чином: 
Виконавець робiт Назва об'єкту на 31.12.2017р. на 31.12.2016р. 
ДП "Iнститут "Київпроект-5" Перепланування частини пiдвальних примiщень пiд 
багатофункцiональний культурний центр в будiвлi ПАТ "Київпроект". 201 201 
Реконструкцiя центральної частини з фонтаном будiвлi ПАТ "Київпроект" по 
вул.Б.Хмельницького,16-22 пiд багатоповерховий комерцiйний простiр. 138 138 



Розмiщення магазинiв-бутiкiв на територiї пiшохiдно-прохiдного простору мiж пiлонами з 
вул.Б.Хмельницького 180 180 
Проект реконструкцiї будiвлi ПАТ"Київпроект" в частинi надбудови 2-х поверхiв 
захiдного блоку по вул.Б.Хмельницького. 104 104 
Проект реконструкцiї будiвлi ПАТ "Київпроект" в частинi надбудови 2-х поверхiв 
пiвнiчного блоку по вул.Б.Хмельницького 203 203 
Проектнi пропозицiї по переплануванню медичного пункту на 2-му поверсi будiвлi 42 42 
Проектнi рiшення центрального входу будiвлi ПАТ "Київпроект" 39 39 
Реконструкцiя iснучої будови по вул.Б.Хмельницького,16-22 у Шевченковському районi 
м.Києва пiд готель. 26 26 
Капiтальний ремонт iснуючої будови по вул.Б.Хмельницького у Шевченкiвському районi 
м.Києва 19 19 
952 952 
ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" Реконструкцiя каналiзацiйних мереж з облаштуванням 
на каналiзацiйних випусках вiд обєктiв громадського харчування уловлювачiв жиру. 140 
140 
Корпус "Б" Планувальнi рiшення та дизайн-проект вестибюля. 17 
Переобладнення технiчного примiщення ПАТ "Київпроект" пiд нiчнiй клуб. 81 81 
Реконструкцiя системи опалення 4-16 поверхiв буд.ПАТ "Київпроект"(корп.А) 193 245 
414 483 
ДП "Iнститут "Київпроект-1" Реконструкцiя з пристосуванням пiдвальних примiщень 
корпусу ПАТ "Київпроект" по вул.Б.Хмельницького,16-22 пiд пiдземний паркiнг легкових 
автомобiлiв. 518 518 
ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" Проектування системи охоронного 
вiдеоспостереження 0 282 
ДП "Iнститут "Київгео" Реконструкцiя каналiзацiйної мережi з влаштуванням уловлювачiв 
жиру(жироловок) нежитлового будинку по вул. Б.Хмельницького,16-22 в 
Шевченковському районi м.Києва. 15 15 
Iнженерно-геологiчнi вишукування та обстеження внутрiшнього подвiр'я 15 
15 30 
ДП «Київметалпроект» Проектно-вишукувальнi роботи (надбудова корпусiв) 269 
Iншi 2 
Разом 1899 2 536 
5.3. Примiтка до рядкiв 1010-1012 Балансу «Основнi засоби» 
Основнi засоби товариства представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином: 
Найменування статтi Земель-нi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi пристрої 
Машини та обладнання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi 
основнi засоби Iншi необорот-нi матерiаль-нi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 року, у т.ч. - 14 689 435 59 276 230 - 15 689 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 23 427 3 770 637 4 243 576 1 475 34 128 
знос - 8 738 3 335 578 3 967 346 1 475 18 439 
Придбано за кошти - - 263 - 6 - 123 392 
Збудовано - - - - - - - 
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - - 
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - - - 
Полiпшення - 67 33 - - 47 - 147 
Всього надiйшло - 67 296 - 6 47 123 539 
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - - 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - - 
вибуття зносу - - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - - 



Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - - 34 - 15 1 - 50 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 327 - 205 21 236 789 
вибуття зносу - - 293 - 189 20 236 739 
Всього вибуття, у т.ч. - - 34 - 15 1 - 50 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 327 - 205 21 236 789 
вибуття зносу - - 293 - 189 20 236 739 
Амортизацiйнi вiдрахування 520 117 25 23 28 123 836 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - - 
Iнше - - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року, у т.ч. - 14 236 580 34 243 248 - 15 341 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 23 494 3 739 637 4 044 602 1 362 33 878 
знос - 9 258 3 159 603 3 801 354 1 362 18 537 
Придбано за кошти - - 1304 - 345 399 303 2351 
Збудовано - - - - - - - 
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - - 
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - - - 
Полiпшення - 2243 11 - - - - 2254 
Всього надiйшло - 2243 1315 - 345 399 303 4605  
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - - 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - - 
вибуття зносу - - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - - 
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - - 152 - 12 0 - 164 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 968 - 219 2 125 1314 
вибуття зносу - - 816 - 207 2 125 1150 
Всього вибуття, у т.ч. - - 152 - 12 0 - 164 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 968 - 219 2 125 1314 
вибуття зносу - - 816 - 207 2 125 1150 
Амортизацiйнi вiдрахування 542 221 2 73 37 303 1178 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - - 
Повернуто проданi ОЗ - 628 - - - - - 628 
повернуто-первiсна вартiсть - 986 - - - - - 986 
повернуто-знос - 358 - - - - - 358 
Iнше - - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року, у т.ч. - 16 565 1 522 32 503 610 0 19 232 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 26 723 4 086 637 4 170 999 1 540 38 155 
знос - 10 158 2 564 605 3 667 389 1 540 18 923 
Станом на 01 сiчня 2017 року та 31 грудня 2017 року у товариства: 
- вiдсутнi обмеження на право власностi; 
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 
реконструкцiя); 
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв; 
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких 
зменшилася, або якi були втраченi чи переданi; 



- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв складає 1 875,0 тис. грн. 
Протягом 2017 року Товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання 
пiдприємств.  
Протягом 2017 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення 
корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших 
змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було. 
Протягом 2017 року Товариство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового 
фiнансування. 
У 2017 роцi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» впродовж тривалих судових процесiв (бiльше 3р.) та на 
пiдставi рiшення Київського апеляцiйного господарського суду вiд 01.11.2016р. нарештi 
вiдновило свої права власника на примiщення першого поверху загальною площею 1260,8 
м.кв. в будiвлi Товариства по вул. Б. Хмельницького, 16-22, яке було незаконно вiдчужене 
у квiтнi-травнi 2014р.  
Запис про реєстрацiю права власностi в електронний Реєстр речових прав на нерухоме 
майно внесено у лютому 2017року.  
Таким чином, було не тiльки повернуто у власнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» незаконно 
вiдчужену нерухомiсть, але й вiдновлено цiлiснiсть єдиного майнового комплексу - 
будiвлi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». 
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв 
окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:  
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої – 45 рокiв; 
• машини та обладнання – 5 рокiв; 
• транспортнi засоби – 10 рокiв; 
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5 рокiв; 
• iншi основнi засоби – 12 рокiв; 
• iншi необоротнi матерiальнi активи – 3 роки. 
5.4. Примiтка до рядка Балансу 1030 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi 
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств» 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї , якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств представленi наступними категорiями: 
- довгостроковi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства: 
 
Станом на 01.01.2017 р. Товариство мало 1 (одне) дочiрнє пiдприємство:  
№ Найменування дочiрньої компанiї Частка в статутному капiталi Собiвартiсть iнвестицiї, 
тис. грн.  
1 1. ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20 
Рiшенням Господарського суду м.Києва вiд 18.10.2016р. та Постановою Київського 
апеляцiйного Господарського суду вiд 16.08.2017р. у власнiсть Товариства було 
повернуто вiсiм Дочiрнiх пiдприємств (прим. 2.3.). 
На 31.12.2017р. Товариство має 9 (дев’ять) дочiрнiх пiдприємств: 
№ Найменування дочiрньої компанiї Частка в статутному капiталi Собiвартiсть iнвестицiї, 
тис. грн.  
1 2. ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20 
2 3. ДП «Київметалпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 
3 4. ДП “Iнститут «Київдормiстпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 
4 5. ДП «Iнститут «Київiнжпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 
5 6. ДП «Iнститут «Київцивiльпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 
6 7. ДП«Iнститут«Київтелекомелектропроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 
7 8. ДП «Iнститут «Київгео» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 
8 9. ДП «Iнститут «Київпроект-1» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100% 20 



9 10. ДП «Iнститут Генерального плану м. Києва» 100% 20 
11. Всього 180 
В цiй окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства вiдображенi за 
собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»).  
5.5. Примiтка до рядка Балансу 1035 «Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» 
«Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»» мають наступну структуру: 
Вид фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2016 р. 
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 
або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi 
до погашення Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 
як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, 
утримуванi до погашення 
Акцiї - 24 530 - - 24 530 - 
облiгацiї - - - - - - 
частки у статутному капiталi - - - - - - 
Депозити - - - - - - 
Iншi - - - - - - 
Всього - 24 530 - - 24 530 - 
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, представленi акцiями, що не мають 
котирувань на активному ринку. Iнвестицiї вiдображенi в балансi товариства за 
собiвартiстю з з урахуванням зменшення корисностi.  
Фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення, Товариство не має. 
Фiнансовi iнструменти 31.12.2017 31.12.2016 
1 2 3 
справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - 
справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом - - 
за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 28 592 28 
592 
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу (4 062) (4 062) 
Усього фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу: 24 530 24 530 
оцiненi за амортизованою собiвартiстю - - 
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу - - 
Усього фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення: - - 
5.6. Примiтка до рядка Балансу 1040 «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» 
В рядку «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» вiдображено надану поворотну 
безпроцентну фiнансову допомогу, а саме: 
- ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп» 4000 тис. грн., строк погашення 30.06.2019 р.; 
- ТОВ «Торговий дiм «ЖБI Груп» 1912 тис. грн., строк погашення 30.03.2018 р.  
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу були визнанi збитки в розмiрi 
перевищення вартостi активу над його справедливою вартiстю. Подальша оцiнка 
фiнансової допомоги здiйснювалась за амортизованою собiвартiстю. Станом на 01.01.2017 
перевищення первiсної вартостi над амортизованою собiвартiстю становило 1088 тис. 
грн., на 31.12.2017 – 589 тис. грн. 
5.7. Примiтка до рядка Балансу 1090 «Iншi необоротнi активи» 
В рядку «Iншi необоротнi активи» вiдображено: 
Станом на 01.01.2017 р. 
- частка iстотної участi в ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп» в розмiрi 3 800 тис. грн., щодо 
якої станом на 31.12.2017 р. не отримано погодження в Нацiональнiй комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку України, вiдповiдно до «Порядку погодження набуття особою 
iстотної участi у професiйному учаснику фондового ринку або збiльшення її таким чином, 
що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володiти або контролювати 10, 25, 50 i 
75 вiдсоткiв статутного капiталу такого учасника чи права голосу придбаних акцiй 



(часток) в його органах управлiння», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 13.03.2012 № 
394. Зараз триває робота щодо погодження такої iстотної участi та внесення змiн до 
статуту ТОВ КУА «Iнтер Кепiтал Груп» i ЄДРПОУ; 
- внесок в статутний капiтал ТОВ «НВПI «Київпроект» в сумi 729,0 тис. грн.  
В 2016 роцi внесок в статутний фонд ТОВ «НВПI «Київпроект» в сумi 729,0 тис. грн. було 
переквалiфiковано в статтю «Iншi необоротнi активи». Це обумовлено тим, що 
Господарським судом мiста Києва вiд 18.10.2016 р. (справа № 910/20340/14) прийнято 
рiщення про витребування у ТОВ «НВПI «Київпроект» безпiдставно набуте майно, 
передане у статутний фонд. Пiсля остаточного набрання сили рiшенням суду активи, якi 
були внесенi до статутного фонду ТОВ «НВПI «Київпроект», були повернутi Товариству i 
вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдповiдним чином. 
Рiшенням Господарського суду м.Києва вiд 18.10.2016р. та Постановою Київського 
апеляцiйного Господарського суду вiд 16.08.2017р. у власнiсть Товариства було 
повернуто майно, витребуване у ТОВ «НВПI «Київпроект». 
5.8. Примiтка до рядкiв Балансу 1101 «Виробничi запаси», 1102 «Незавершене 
виробництво», 1103 «Готова продукцiя», 1104 «Товари» 
Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова продукцiя Iншi матерiали Товари 
Всього 
Залишок на 01.01.2016 року 162 417 - - - 579 
в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж  
Списання у зв’язку з припиненням визнання згiдно МСФЗ - - - - -  
Надiйшло запасiв за 2016 рiк 1 763 17 408 - - - 19 171 
Собiвартiсть використаних запасiв 1 618 - - - - 1 618 
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 13 17 408 - - - 17 421 
Списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї протягом звiтного перiоду - - - - - 
- 
Сума сторнування списання вартостi запасiв протягом звiтного перiоду - - - - - - 
Залишок на 31.12.2016 294 417 - - - 711 
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - - 
Списання у зв’язку з припиненням визнання згiдно МСФЗ - - - - -  
Надiйшло запасiв 2386 19311 - - 252 21949 
Собiвартiсть використаних запасiв 2315 - - - - 2315 
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 13 19311 - - 252 19576 
Списання обезцiнених запасiв 417 417 
Списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї протягом звiтного перiоду - - - - - 
- 
Сума сторнування списання вартостi запасiв протягом звiтного перiоду - - - - - - 
Залишок на 31.12.2017 352 - - - - 352 
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - - 
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань - - - - - - 
Запаси станом на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. вiдображенi за первiсною вартiстю.  
Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає. 
В серпнi 2017р.було визнано зменшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв на 417 тис.грн., 
як знецiнення незавершеного виробництва.  
5.9. Примiтка до рядкiв Балансу 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги», 1130-1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть». 
Найменування показника структури поточної дебiторської заборгованостi Станом на 
31.12.2017 р. Станом на 31.12.2016 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7 718 8 489 
Резерв пiд знецiнення (резерв сумнiвних боргiв) (3 195) (3 057) 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 4 523 5 432 
в т.ч. заборгованiсть зв’язаних сторiн 7 062 8 150 



Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 2 492 1 685 
Резерв пiд знецiнення - (80) 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами 2 492 1 605 
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 193 399 
Заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - - 
Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами - - 
Заборгованiсть за розрахунками за претензiями 3 940 4 954 
Заборгованiсть за розрахунками з єдиного соцiального внеску 3 16 
Заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами 19 34 
Резерв пiд знецiнення (1361) (1 098) 
Балансова вартiсть iншої поточної заборгованостi 2 601 3 906 
в т.ч. заборгованiсть зв’язаних сторiн 1787 2088 
Згiдно з облiковою полiтикою товариства, резерв пiд знецiнення дебiторської 
заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо 
дебiторської заборгованостi.  
Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть Дбiторська заборгованiсть за виданими авансами 
Всього 
Залишок на 01.01.2016 р. 1 526 3 951 1 702 7 179 
Створено резерву протягом 2016 року 1 599 897  
- 2 496 
Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву протягом 2016 року (68) (3 750)  
(1300) (5118) 
Сторнування резерву протягом 2016 року - -  
322 322 
Залишок на 31.12.2016 р. 3 057 1098 80 4 235 
Створено резерву протягом 2017 року 2090 1258  
- 3348 
Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву протягом 2017 року (1952) (995)  
(80) (3027) 
Сторнування резерву протягом 2017 року - -  
- - 
Залишок на 31.12.2017 р. 3195 1361 - 4556 
5.10. Примiтка до рядкiв Балансу 1165 «Грошовi кошти та їх еквiваленти». 
Найменування показника структури грошових коштiв Станом на 31.12.2017 р. Станом на 
31.12.2016 р. 
Каса - - 
Поточнi рахунки в банках 619 1 070 
Iншi рахунки в банках - - 
Грошовi кошти в дорозi - - 
Еквiваленти грошових коштiв - - 
Всього 619 1 070 
Грошових коштiв, якi є в наявностi, та якi недоступнi для використання товариством, 
немає нi станом на 01 сiчня 2017 року, нi станом на 31 грудня 2017 року. 
Найменування показника 2017 рiк 2016 рiк 
Роздiл I «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi» 
Iншi надходження: 
надходження вiд операцiйної оренди активiв - - 
надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв - - 
надходження вiд реалiзацiї iноземної валюти - - 
надходження вiд дiяльностi обслуговуючих господарств - - 
надходження вiд фонду соцiального страхування (лiкарнянi) 168 75 



надходження вiд погашення позик спiвробiтникам - 195 
надходження по розрахункам за претензiями 22 44 
Всього 190 314 
Iншi витрачання: 
вартiсть реалiзованої iноземної валюти - - 
виплати по судовому рiшенню - 37 
перерахування профспiлковому комiтету 207 171 
Виплата лiкарняних 162 95 
Штрафи, пенi 3  
Надання позики спiвробiтникам 2 - 
Доплата наукової пенсiї 13 7 
Iншi 6 2 
Всього 393 312  
Роздiл II «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi» 
Iншi надходження: 
надходження вiд повернення позик, наданих iншим сторонам - - 
надходження вiд форвардних контрактiв - - 
Iншi - - 
Всього - - 
Iншi платежi: 
позики грошовими коштами, наданi iншим сторонам - - 
виплати грошових коштiв за форвардними контрактами - - 
Iншi - - 
Всього - - 
Роздiл III «Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi» 
Iншi надходження: 
- - 
Iншi - - 
Всього - - 
Iншi платежi: 
викуп ранiше випущених власних акцiй - - 
погашення заборгованостi за фiнансовою орендою - - 
Iншi - - 
Всього - - 
Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом 2017 року не 
вiдбувалося. 
5.11. Примiтка до рядка Балансу 1495 «Власний капiтал». 
Власний капiтал товариства має наступну структуру: 
Найменування показника структури капiталу Станом на 31.12.2017 р. Станом на 
31.12.2016 р. Призначення та умови використання. 
Зареєстрований статутний капiтал 12 215 12 215 Зареєстрований статутний капiтал, згiдно 
зi Статутом товариства 
Капiтал у дооцiнках 14 728 14 728 Дооцiнка фiнансових iнвестицiй, доступних для 
продажу» 14 728 тис.  
Додатковий капiтал - -  
Емiсiйний дохiд - -  
Неоплачений капiтал - -  
Вилучений капiтал (22) -  
Резервний капiтал 1 832 1 832 Резервний капiтал товариства створюється в розмiрi 15% 
статутного капiталу товариства. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних 
вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства в розмiрi не менше 5%. Резервний капiтал 
створюється для покриття збиткiв товариства, а також для збiльшення статутного 



капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї товариства. 
Iншi резерви  
Нерозподiлений прибуток 33 098 32 174 Прибуток товариства утворюється з надходжень 
вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i 
витрат на оплату працi. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженнi 
товариства. Порядок розподiлу прибутку визначається загальними зборами акцiонерiв. 
Всього 61 851 60 949  
 
Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 
Найменування показника Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2016 р. 
Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску 6 107 456 6 107 456 
Кiлькiсть випущених акцiй (шт.) 6 107 456 6 107 456 
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 2,00 2,00 
Кiлькiсть акцiй, з якими пов’язанi привiлеї та обмеження (шт.) - - 
Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) - - 
Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу товариства (шт.) - 
- 
Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими контрактами 
(шт.) - - 
Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 6 107 456 6 107 456 
Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй - 
Статутний капiтал Товариства сплачений у повному обсязi. Права акцiонерiв встановленi 
Статутом товариства, Цивiльним кодексом, Законом України «Про акцiонернi товариства» 
та iншими законодавчими актами. Протягом 2017 року статутний капiтал не змiнювався. 
За даними Перелiку акцiонерiв, складеному ПАТ «НДУ» власниками акцiй Товариства є:  
1. Трейлорi Венчерз Лiмiтед (Кiпр) – 94, 411535 % 
2. Закрите акцiонерне товариств “Рокада” (Україна) – 0, 719481%  
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “СТАЛЬКОН М” ( Україна) – 0, 000016% 
4. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “КИЇВПРОЕКТ” ( Україна) – 0, 000016% 
5. Iншi фiзичнi особи в кiлькостi 915 осiб ( 4,868952 %), кожен з яких володiє часткою 
менше 10% та серед яких вiдсутнi кiнцевi бенефiцiарнi власники.  
Загальна кiлькiсть акцiй – 6 107 456 штук. 
Загальна вартiсть акцiй – 12 214 912,00 грн. 
Станом на 31 грудня 2017 року: 
- вiдсутнi права, привiлеї та обмеження щодо акцiй товариства, включаючи обмеження з 
виплати дивiдендiв i повернення капiталу; 
- вiдсутнi акцiї, зареєстрованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з продажу; 
- вiдсутнi частки керiвництва в статутному капiталi. 
Протягом 2017 року акцiонерам дивiденди не виплачувались 
19 квiтня 2017 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв. Згiдно ст. 68 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» акцiонери , якi були зареєстрованi для участi в зборах та 
голосували проти попереднього прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, мають право вимагати обов’язкового викупу Товариством належних 
акцiонерам акцiй. Про своє право заявили 2 акцiонери. Умови договору i цiна викупу 
акцiй затвердженi Наглiдовою радою 21.04.2017 р. Протокол № 36. Станом на 31 грудня 
2017 року Товариство має на балансi власнi викупленi акцiї в кiлькостi 3613 штук на суму 
22 тис. грн. Акцiї були викупленi в травнi 2017 р. за цiною 5,99 грн.  
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)» 
Найменування показника 31.12.2017 р. 31.12.2016 р. 
Залишок нерозподiленого прибутку на початок року 32 212 1 404 
Виправлення помилок -38 -382 



Скоригований залишок на початок року 32 174 1 022 
Прибуток (збиток) 924 193 
Iншi змiни в прибутку: - 30 997 
Перенесення з капiталу в дооцiнках - 10 097 
Перенесення з додаткового капiталу - 20 900 
Залишок на кiнець року 33 098 32 212 
5.12. Примiтка до рядка Балансу 1660 «Поточнi забезпечення». 
Вид забезпечення Залишок на початок року Створено забезпечень протягом року 
Викорис-тано забезпечень протягом року Сторнування не використаної частини 
забезпечень Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при 
оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року 
2016 рiк  
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 452 541 (416) - - 577 
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - - 
Забезпечення за судовими позовами - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв - - 
- - - - 
Iншi забезпечення - - - - - - 
Всього 452 541 (416) - - 577 
2017 рiк  
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 577 1 281 (935) - - 923 
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - - 
Забезпечення за судовими позовами - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв - - 
- - - - 
Iншi забезпечення - - - - - - 
Всього 577 1281 (935) - - 923 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам призначене для вiдшкодування майбутнiх 
операцiйних витрат на оплату вiдпусток працiвникам товариства. Сума забезпечення 
визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, 
визначеного в наказi про облiкову полiтику.  
5.13. Примiтка до рядкiв Балансу 1615 «Поточна заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги, 1620 «Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, 1630 «Поточна 
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi», 1635 «Поточна кредиторська 
заборгованiсть за одержаними авансами», 1640 «Поточна кредиторська заборгованiсть за 
розрахунками з учасниками, 1690 «Iншi поточнв зобов’язання». 
Найменування показника структури поточних зобов’язань Станом на 31.12.2017 р. Станом 
на 31.12.2016 р. 
Поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 259 1409 
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, в.ч. 1004 781 
ПДВ до сплати 413 283 
Орендна плата за землю до сплати 437 413 
Податок на нерухоме майно до сплати 152 83 
Рентна плата за спецiальне водокористування до сплати 2 2 
ПДФО - - 
Податок на прибуток - - 
Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 3 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, в .ч. 2294 1752 



Аванси, одержанi за останнiй мiсяць оренди примiщень 2292 1728 
Аванси за iншi послуги 2 24 
Поточна заборгованiсть за розрахунками з учасниками - - 
Iншi поточнi зобов’язання, в т.ч. - - 
Iншi - - 
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 р. за строками виникнення: 
- 259 тис. грн. – до 12 мiсяцiв; 
Поточна кредиторська заборгованiсть не включає в себе простроченої заборгованостi. В 
2017 р. визнано дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi за розрахунками в сумi 
14,0 тис. грн. 
5.14. Примiтка до рядкiв Балансу 1060 «Вiдстрочений податковий актив», 1560 
«Вiдстроченi податковi зобов’язання», рядка Звiту про фiнансовi результати 2300 
«Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi».  
Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах i не має жодних 
пiльг зi сплати податку. 
За 2017 рiк за даними бухгалтерського облiку Товариство має фiнансовий результат до 
оподаткування в розмiрi 1308,00 тисяч гривень.  
З метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, здiйснено коригування 
фiнансового результату вiдповiдно до норм податкового законодавства на 295,0 тисяч 
гривень. Об'єкт оподаткування податком на прибуток складає 1 603,0 тисяч гривень. 
Нарахований податок на прибуток 289,0 тисяч гривень. За 2016 рiк Товариство мало 
прибуток у сумi 1 418,0 тисяч гривень. Коригування фiнансового результату здiйснено на 
1774,0 тисяч гривень. Об'єкт оподаткування податком на прибуток склав 3 192,0 тисяч 
гривень. Нарахований за 2016 рiк податок на прибуток складав 575,0 тисяч гривень. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання та активи представленi наступним чином: 
Найменування статтi 2017 р. 2016 р. 
Поточний податок на прибуток 289 575 
Змiна вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з: - - 
виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 95 650 
збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 
Усього витрати з податку на прибуток 384 1225 
Для розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 01.01.2017 р. 
використовувалась ставка податку на прибуток в розмiрi 18%, станом на 31.12.2017 р. – 18 
%.  
Найменування статтi Залишок на початок року Об’єд-нання компа-нiй Переве-дення до 
довго-строкових активiв, утримува-них для продажу Визнанi в прибутках /збитках 
Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець року 
2016 рiк  
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 
та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 
Основнi засоби (530) - - (98) - (628) 
Резерви пiд знецiнення активiв 2 023 - - (530) - 1 493 
Дебiторська заборгованiсть бюджету, що виникла до 01.04.2011 р. - - - - - - 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р. (386) 
- - - - (386) 
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р. - - - -  
Забезпечення виплат персоналу 24 - - (22) - 2 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р. - 
- - - - - 
Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 
Iншi - - - - - - 
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 1131 - - (650) - 481 



Визнаний вiдстрочений податковий актив 1131 - - (650) - 481 
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання - - - - - - 
2017 рiк  
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 
та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 
Основнi засоби -628 - - -151 - -779 
Резерви пiд знецiнення активiв 762 - - 58 - 820 
Резер вiд знецiнення фiнансових iнвестицiй 731 731 
Дебiторська заборгованiсть бюджету, що виникла до 01.04.2011 р. - - - - - - 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р. -386 - 
- - - -386 
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р. - - - -  
Забезпечення виплат персоналу 2 - - -2 - - 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р. - 
- - - - - 
Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 
Iншi - - - - - - 
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 481 - - -95 - 386 
Визнаний вiдстрочений податковий актив 481 - - -95 - 386 
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання - - - - - - 
6. Окремi примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд ) за 2017 
рiк. 
6.1. Примiтка до рядка Звiту про фiнансовi результати 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)». 
Найменування показника 2017 р. 2016 р. 
Дохiд вiд оренди майна 31 588 23 102 
Дохiд вiд послуг технiчного архiву 167 152 
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 261 - 
Дохiд вiд iнших послуг 177 142 
Всього 32 193 23 396 
Зрiст доходiв обумовлений залученням нових орендарiв та зростанням тарифної ставки на 
оренду примiщень. 
6.2. Примiтка до рядкiв Звiту про фiнансовi результати 2120 «Iншi операцiйнi доходи», 
2220 «Iншi фiнансовi доходи», 2240 «Iншi доходи» 
Доходи, крiм доходi вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2017 р. 2016 р. 
Iншi операцiйнi доходи: 
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 48 38 
Операцiйна курсова рiзниця - - 
Штрафи, пенi, неустойки 22 4 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 14 149 
Дохiд вiд компенсацiї орендарями комунальних послуг 7 330 6 943 
Дохiд вiд зменшення резерву пiд дебiторську заборгованiсть - - 
% на залишок коштiв на поточних рахунках 153 412 
Iншi - 3 
Всього 7 567 7 549 
Iншi фiнансовi доходи: 
Дивiденди - - 
Проценти - - 
Фiнансова оренда активiв - - 
Дохiд вiд амортизацiї дисконту 747 895 
Всього 747 895 
Iншi доходи: 



Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй - - 
Реалiзацiя необоротних активiв - - 
Неоперацiйна курсова рiзниця - - 
Оприбуткування нерухомостi, повернутої з чужого незаконного володiння згiдно рiшення 
суду 629 - 
Iншi  
Всього 629 - 
6.3. Примiтка до рядкiв Звiту про фiнансовi результати 2050 «Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)», 2130 «Адмiнiстративнi витрати», 2140 «Витрати на 
збут», 2180 «Iншi операцiйнi витрати», 2250 «Фiнансовi витрати», 2270 «Iншi витрати». 
Витрати 2017 р. 2016 р. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 
Собiвартiсть реалiзованих послуг:  
Матерiальнi витрати 163 302 
Комунальнi послуги 408 5 427 
Витрати на оплату працi 4 283 2 715 
Нарахування на заробiтну плату 902 569 
Амортизацiя 948 648 
Податки 5 710 4 864 
Витрати на ремонт примiщень та обладнання 5 539 1 238 
Витрати на утримання будинку 1 217 1 112 
Витрати на утримання транспорту 6 133 
Iншi 135 86 
Всього 19 311 17 094 
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 250 - 
Всього собiвртiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 19 561 17 094 
Адмiнiстративнi витрати: 
Витрати на канцтовари та iншi офiснi ТМЦ 152 154  
Витрати на оплату працi 4 805 2 224 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 859 484 
*Операцiйна оренда активiв - - 
Амортизацiя 233 194 
Податки 171 109 
Витрати на утримання адмiнiстративних примiщень 583 487 
Витрати на утримання транспорту 385 279 
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування загальногосподарського обладнання 65 28 
Витрати на ремонт примiщень 116 170 
Юридичнi послуги 1 316 5 461 
Iнформацiйно-консультацiйнi та iншi професiйнi послуги 660 332 
Зв'язок 85 79 
Послуги банкiв 40 30 
Iншi послуги 93 79 
Всього 9 563 10 110 
Витрати на збут: 
Витрати на рекламу 121 6 
Iншi 292 - 
Всього 413 6 
Iншi операцiйнi витрати 
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 15 14 
Списання знецiнених активiв 417  
Комунальнi витрати 5 338 - 
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 3 348 2 497 



Списання дебiторської заборгованостi - - 
Операцiйна курсова рiзниця - - 
Операцiйнi оренда активiв - - 
Штрафи, пенi, неустойки 3 38 
Вiдрахування до профспiлкового комiтету 127 132 
Витрати на оплату лiкарняних за рахунок пiдприємсва 84 72 
Списання ПДВ 167 12 
Iншi 14 23 
Всього 9 513 2 788  
Фiнансовi витрати 
Витрати при початковому визнаннi довгострокової дебiторської заборгованостi 249 388 
Iншi витрати 
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - - 
Уцiнка фiнансових iнвестицiй 10 - 
Витрати вiд зменшення корисностi активiв 164 - 
Неоперацiйна курсова рiзниця - - 
Списання необоротних активiв 355 50 
Iншi - - 
Всього 529 50 
 
7. Iнформацiя за сегментами 
Управлiнський персонал визначає органiзацiйну структуру Товариства за ознаками 
вiдмiнностей продуктiв та послуг за наступними операцiйними сегментами: 
• Проектнi роботи – здiйснються проектнi та вишукувальнi роботи для нового 
будiвництва, реконструкцiї i капiтального ремонту, а саме: 
розроблення мiстобудiвної документацiї; 
архiтектурне та будiвельне проектування; 
проектування внутрiшнiх та зовнiшнiх iнженерних мереж, систем i споруд; 
iнженерно-геологiчнi вишукування; 
виконання топографо-геодезичних робiт: геодезичних, зйомочних, спецiальних 
iнженерно-геодезичних, iнженерно-геодезичних для забезпечення будiвництва, 
кадастрових зйомок, пов’язаних з веденням державного земельного кадастру; 
розробка проектiв iнтер’єрiв та дизайну;. 
типове та експериментальне проектування об’єктiв житлового, громадського та 
комунального призначення; 
ведення авторського нагляду за будiвництвом. 
• Оренда - надаються послуги здавання в оренду власного нерухомого майна. 
Для цiлей представлення звiтних сегментiв, зазначених вище, об’єднання операцiйних 
сегментiв не здiйснювалося. 
Управлiнський персонал Товариства здiйснює монiторинг операцiйних результатiв 
дiяльностi кожного з сегментiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв 
та оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на 
пiдставi операцiйного прибутку або збиткiв. Фiнансовi та iнвестицiйнi операцiї, а також 
податок на прибуток розглядаються з точки зору всього товариства i не розподiляються на 
операцiйнi сегменти. 
За 2017 р. Товариство здiйснювало дiяльнiсть в одному операцiйному сегментi – Оренда 
(надання послуг здавання в оренду власного нерухомого майна), тому iнформацiя щодо 
сегментiв додатково не розкривається.  
8. Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн. 
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» 
товариство розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством 
та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторiн товариство вiдносить: 



- юридичних осiб, якi контролюють компанiю (наприклад, материнська компанiя); 
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в компанiї, яка надає їм змогу 
суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу 
суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного 
капiталу компанiї); 
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; 
- юридичних осiб, якi є спiльним Товариством, в якому компанiя є контролюючим 
учасником; 
- фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; 
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї. 
Згiдно з iснуючими критерiями визначення пов’язаних осiб , пов’язанi сторони Товариства 
роздiляються на такi категорiї: 
- Вищий управлiнський персонал Товариства; 
- Компанiї, в яких Товариство має частку в статутному капiталi та над дiяльнiстю яких має 
суттєвий контроль. 
Станом на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р. Товариство має наступнi пов’язанi сторони: 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київпроект-5»,  
- Дочiрнє пiдприємство «Київметалпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київдормiстпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київiнжпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київцивiльпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київтелекомелектропроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київгео» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київпроект-1» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут Генерального плану м.Києва», 
Єдиним власником та засновником яких є ПАТ «Київпроект»; 
- Вищий управлiнський персонал Товариства.  
Операцiї, здiйсненi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» з зв’язаними сторонами – юридичними особами 
: 
 
Назва юридичної особи Вид операцiї 
Надання в оренду майна Iншi послуги 

2017р. 2016р. 2017р. 2016р. 
ДП «Iнститут «Київпроект-5» 866 865 30 18 
ДП «Київметалпроект» 93 106 - - 
ДП «Iнститут «Київдормiстпроект» 878 995 24 22 
ДП «Iнститут «Київiнжпроект» - - - - 
ДП «Iнститут «Київцивiльпроект» 378 383 - - 
ДП «Iнститут «Київтелекомелектропроект» 287 293 - - 
ДП «Iнститут «Київгео» 242 553 47 47 
ДП «Iнститут «Київпроект-1» 82 153 - - 
ДП «Iнститут Генерального плану м.Києва» 372 369 - - 
Всього 3 198 3 717 101 87 
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за операцiями зв’язаних сторiн: 
Найменування показника 31.12.2017р.,  
тис. грн. 31.12.2016 р.,  
тис. грн.  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7 062 1 631 
Резерв сумнiвних боргiв, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю 3 186 1 135 
Всього дебiторська заборованiсть 3 877 496 



Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1787 577 
Резерв сумнiвних боргiв, пов’язаний з iншою дебiторською заборгованiстю 974 149 
Всього iнша поточна дебiторська заборгованiсть 813 428 
Кредиторська заборгованiсть 14  
Протягом 2017 року гарантiї зв’язаним сторонам не надавались та не отримувались вiд 
зв’язаних сторiн. 
Розкриття iнформацiї щодо виплат провiдному управлiнському персоналу. 
В цiлях пiдготовки фiнансової звiтностi до ключового управлiнського персоналу 
вiднесенi: Директор, заступники директора, головний бухгалтер.  
Винагороди, одержанi провiдним управлiнським персоналом товариства включать в себе 
наступнi виплати: 
Види виплат За 2017 р. 
тис. грн. За 2016 р. 
тис. грн.  
Поточнi виплати (заробiтна плата з нарахуваннями) 2 674 1 098 
Довгостроковi виплати - - 
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - - 
Виплати при звiльненнi - - 
Платежi на основi акцiй - - 
Позики - - 
Всього 2 674 1 098 
9. Умовнi активи та зобов’язання.  
Товариство протягом звiтного року у справах про банкрутство в якостi боржника не 
перебувало. 
За 2017 року ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» було учасником 4 судових проваджень, якi уже 
завершено.  
У 2017 роцi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» отримало задоволення своїх майнових вимог у справi 
про визнання договору купiвлi - продажу примiщень недiйсним, про витребування майна з 
чужого незаконного володiння та усунення першкод в користуваннi майном Товариства. 
За результатами тривалого розгляду господарського спору мiж ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 
(Позивач) та ТОВ «НВПI «КИЇВПРОЕКТ» (Вiдповiдач) про визнання рiшень загальних 
зборiв засновникiв ТОВ «НВПI «Київпроект» недiйсними, витребування майна з чужого 
незаконного володiння, набутого без достатньої правової пiдстави, Київським 
апеляцiйним господарським судом 16.08.2017 року винесено постанову, якою 
пiдтверджено законнiсть рiшення Господарського суду м. Києва вiд 18.10.2016р. про 
задоволення позовних вимог ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в повному обсязi. 
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як кредитор продовжує брати участь у трьох провадженнях, 
порушених вiдносно боржникiв в 2014-2017рр., а саме: у справах про банкрутство на 
загальну суму 331 835,05 грн. 
Забезпечення за судовими справами не створювались, у зв’язку з тим, що ймовiрнiсть 
вибуття ресурсiв становить менше 50%. 
10. Управлiння ризиками та iнша iнформацiя.  
10.1. Операцiї з iнструментами власного капiталу. 
Протягом 2017 року Товариство не здiйснювало операцiй з iнструментами власного 
капiталу. 
Протягом 2017 року Товариство не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами 
хеджування та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю 
хеджування.  
10.2. Iнформацiя про виконання значних правочинiв в 2017 роцi. 
Вiдповiдно до пiдпункту 4) частини 1 статтi 2 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством 
власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, 



послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 
Статутом Товариства (пункт 9.19), затвердженим загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» 19.04.2017) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартiсть майна та послуг, що є його предметом, становить понад 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв, приймається Загальними зборами акцiонерiв. 
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" (за 2016 рiк) 
вартiсть активiв Товариства становила 65 766 тис.грн. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"КИЇВПРОЕКТ" вiд 19.04.2017 року схвалено попереднє надання згоду на вчинення 
Товариством наступних значних правочинiв: 
1. Направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi 
договори тощо) граничною сукупною вартiстю до 250 000 000 (Двiстi п’ятдесят мiльйонiв) 
гривень. 
2. Правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними 
договорами (договори застави, поруки, iпотеки, тощо) граничною сукупною вартiстю до 
500 000 000 (П’ятсот мiльйонiв) гривень. Уповноважити Директора Товариства протягом 
одного року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 
вчинення (виконання) вiд iменi Товариства зазначених правочинiв з правом 
передоручення за умови одержання дозволу вiд Наглядової ради Товариства. 
10.3. Iнформацiя про вчинення Товариством правочинiв в яких є зацiкавленiсть. 
Протягом 2017 року товариство не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є 
зацiкавленiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 р. № 514-VI. 
10.4. Управлiння ризиками. 
Для дiяльностi Товариства характерна низка фiнансових ризикiв: ринковий ризик (у тому 
числi валютний ризик та ризик вiдсоткових ставок), ризик концентрацiї, кредитний ризик 
та ризик лiквiдностi. Пiдприємство переглядає та узгоджує свою полiтику управлiння 
ризиками для мiнiмiзацiї негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi показники 
дiяльностi Товариства. 
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв представленi таким чином: 
30.12.2016 31.12.2017 
I.ФIНАНСОВI АКТИВИ  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 24 550 24 710 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 4 824 5 323 
Iншi необоротнi активи 5 010 4 186  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 432 4 523 
Передплати виданi та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 511 5 093  
Грошi та їх еквiваленти 1 070 619 
Всього фiнансових активiв 46 813 45 601 
II. ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 409 259 
Аванси отриманi 1 752 2 294 
Iншi короткостроковi зобов'язання 1 361 1 927 
Iншi поточнi зобов'язання 0  
Усього за роздiлом III 4 508 4 480 
 
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i 
технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi 
економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, 
iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у 
нормативно-правовому регулюваннi та наявнiсть полiтичної та економiчної кризи. 



ПАТ «Київпроект» веде основну дiяльнiсть у сферi надання в оренду й експлуатацiю 
власного нерухомого майна. Протягом 2017 року функцiонування цiєї галузi економiки не 
зазнало значних негативних тенденцiй та коливань. Конкуренцiя в галузi була помiрною. 
Станом на 31 грудня 2017 року кiлькiсть операцiйного ризику помiрна, якiсть управлiння 
висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабiльний. 
Кредитний ризик – це ризик, який являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства 
через невиконання контрагентом свого зобов’язання перед Товариством за договором. 
Даний ризик виникає в основному в зв’язку з дебiторською заборгованiстю орендарiв. 
Товариство створює резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської 
заборгованостi. 
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариствоо не зможе виконати 
свої фiнансовi зобов’язання шляхом грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. 
Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, 
постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Товариства по мiрi 
настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, 
уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї 
Товариству. Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних 
короткострокових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових 
зобов’язань. 
Валютний ризик. Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний 
ризик для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних 
валютних курсiв.  
У зв’язку з незначними коливанням валютних курсiв протягом 2017 року, iстотних 
факторiв валютного ризику, що впливають на фiнансовий стан товариства не iснує. 
Станом на 31 грудня 2017 року кiлькiсть валютного ризику незначна, якiсть управлiння 
висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабiльний. 
Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-
правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть 
двозначного тлумачення встановлених законiв або правил. 
На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове законодавство, 
положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли 
податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна 
база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення 
юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та 
адмiнiстративних стягнень. 
Протягом 2017 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам 
регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її 
наявностi. 
Станом на 31 грудня 2017 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику 
зростає. 
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, 
акцiонерами або регулятивними органами. 
Станом на 31.12.2017 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний. 
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i 
неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2017 року 
сукупний стратегiчний ризик низький, напрям ризику стабiльний. 
Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi 
дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. 



Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, 
квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує 
чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн. 
11. Аналiз фiнансової звiтностi 
11.1. Аналiз балансу (в % до валюти балансу) 
АКТИВ 01.01.2017 Питома вага, % 31.12.2017 Питома вага, % Зростання, зниження % 
Зростання, зниження абсолютна величина 
I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ  
Нематерiальнi активи 21 0% 189 0% 800% 168 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2 588 4% 1 899 3% -27% -689 
Основнi засоби 15 341 23% 19 232 29% 25% 3 891 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 24 550 37% 24 710 37% 1% 160 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 4 824 7% 5 323 8% 10% 499 
Iншi необоротнi активи 5 010 8% 4 186 6% -16% -824 
Усього за роздiлом I 52 334 80% 55 539 84% 6% 3 205 
II. ОБОРОТНI АКТИВИ  
Запаси, незавершене виробництво 711 1% 352 1% -50% -359 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 432 8% 4 523 7% -17% -909 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 924 9% 5 298 8% -11% -626 
Грошi та їх еквiваленти 1 070 2% 619 1% -42% -451 
Усього за роздiлом II 13 137 20% 10 792 16% -18% -2 345 
БАЛАНС 65 471 66 331 1% 860 
ПАСИВ 01.01.2017 Питома вага, % 31.12.2017 Питома вага, % Зростання, зниження % 
Зростання, зниження абсолютна величина 
I. Власний капiтал  
Зареєстрований (пайовий) капiтал 12 215 19% 12 215 18%  
Капiтал у дооцiнках 14 728 22% 14 728 22%  
Резервний капiтал 1 832 3% 1 832 3%  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 32 174 49% 33 098 50% 3% 924 
Вилучений капiтал -22 0%  
Усього за роздiлом I 60 949 93% 61 851 93% 1% 902 
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення  
Поточна заборгованiсть за:  
довгостроковими зобов'язаннями  
товари, роботи, послуги 1 409 2% 259 0% -82% -1 150 
розрахунками з бюджетом 781 1% 1 004 2% 29% 223 
розрахунками зi страхування  
розрахунками з оплати працi 3 0% -100% -3 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1 752 3% 2 294 3% 31% 
542 
Поточнi забезпечення 577 1% 923 1% 60% 346 
Iншi поточнi зобов'язання  
Усього за роздiлом III 4 522 7% 4 480 7% -1% -42 
БАЛАНС 65 471 66 331 1% 860 
11.2. Аналiз звiту про фiнансовi результати (динамiка зростання, зниження в %) 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ  
Стаття 2017 2016 Зростання, зниження % Зростання, зниження абсолютна величина 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 32 193 23 396 38% 8 797 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (19 561) (17 094) 14% -2 467 
Валовий прибуток (збиток) 12 632 6 302 100% 6 330 
Iншi операцiйнi доходи 7 567 7 549 0% 18 
Адмiнiстративнi витрати -9 563 -10 110 -5% 547 



Витрати на збут -413 -6 6783% -407 
Iншi операцiйнi витрати -9 513 -2 788 241% -6 725 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: прибуток (збиток) 710 947 -25% -237 
Iншi фiнансовi доходи 747 895 -17% -148 
Iншi доходи 629 0 0% 629 
Фiнансовi витрати -249 -388 -36% 139 
Iншi витрати -529 -50 958% -479 
Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток) 1 308 1 404 -7% -96 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток -384 -1 225 -69% 841 
Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 924 179 416% 745 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ  
Назва статтi 2017 2016  
Матерiальнi затрати 6 746 6 611 2% 135 
Витрати на оплату працi 9 362 4 986 88% 4 376 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1 829 1 079 70% 750 
Амортизацiя 1 187 842 41% 345 
Iншi операцiйнi витрати 19 661 16 465 19% 3 196 
Разом 38 785 29 983 29% 8 802 
11.3. Основнi показники оцiнки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства 
Нижче наведенi показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi Товариства. 
Фiнансовий коефiцiент Формура для розрахунку Оптимальне значення Фактичне значення 
Примiтки 
31.12.2016 31.12.2017  
Аналiз лiквiдностi  
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi р. 1195 ф.1 : р.1695 ф.1 > 1 збiльшення 2,92 2,41 Станом 
на 31.12.2017 р. значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнює 2,53, що 
вище за оптимальне значення коефiцiєнта. Це свiдчить про достатнiсть ресурсiв 
Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його зобов’язань. 
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi р. 1195 ф.1 -р.1100 -р.1170: р.1695 ф.1 0,7-09 2,75 2,33 
Станом на 31.12.2017р. коефiцiєнт швидкої лiквiдностi дорiвнює 2,45, тобто перевищує 
оптимальне значення. Пiдприємство за рахунок грошових коштiв i коштiв у розрахунках 
спроможне швидко погасити поточнi зобов’язання за умови своєчасного проведення 
розрахункiв з дебiторами. 
Коефiцiєнт платоспроможностi ( абсолютної лiквiдностi) (р.1165 ф.1 ) : р.1695 ф.1 > 0.2 та  
<0.35 0,24 0,14 Станом на 31.12.2017р. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складає 0,14, що 
менше оптимального значення. Це свiдчить про нездатнiсть пiдприємства погасити всi 
короткостроковi зобов’язання за рахунок грошових коштiв.>Аналiз платоспроможностi  
Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) р. .1495 ф.1 : р.1900 ф.1 >0,5 0,93 0,93 
Станом на 31.12.2017р. значення коефiцiєнту платоспроможностi дорiвнювало 0,92, що 
вiдповiдає оптимальному значенню коефiцiєнта . Це свiдчить про незалежнiсть 
Товариства вiд кредиторiв. На кожнi 100 грн. активiв пiдприємства припадає 93 грн. 
власних коштiв.  
Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (стiйкостi) р. .1495 ф.1 : р.1595 ф.1+р.1695 ф.1 1 13,53 
13,81 Станом на 31.12.2017 р. значення коефiцiєнту платоспроможностi дорiвнювало 
13,92, що означає , що пiдприємство фiнансово стiйке i не залежить вiд iнвесторiв i 
кредиторiв. 
Коефiцiєнт фiнансової залежностi (концентрацiї позикового капiталу) р. .1900 ф.1 : р.1495 
ф.1 Критичне значення 2 1,07 1,07 Чим нижчий цей показник, тим менша заборгованiсть 
пiдприємства, тим стiйкiший його стан. Оптимальне значення станом на 31.12.2017 р. 
Коефiцiєнт фiнансового ризику (спiввiдношення позикових i власних коштiв) р. 
1595+р.1695 ф.1 : р.1495 ф.1 <= 0.5 .Критичне значення 1 0,07 0,07 Станом на 30.09.2017 р. 
коефiцiєнт становив 0,05. Значення показника вiдповiдає оптимальному значенню, що 



свiдчить про достатнiй обсяг власних коштiв пiдприємства у порiвняннi з його поточними 
зобов’язаннями.  
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами р. .1495 + р.1520 
+р.1525+р.1660+р.1665-р.1095 : р.1195 ф.1 > 0,1 0,70 0,67 Станом на 31.12.2017р. вiн 
становив 0,69, що вiдповiдає оптимальному значенню коефiцiєнта i свiдчить про те, що 
пiдприємство забезпечене власними оборотними засобами. 
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу р. .1495-р.1095 ф.1 : р.1495 ф.1 > 0,5, Критичне 
значення 0.1 0,14 0,10 Зi 100 грн. власного капiталу 11 грн використовується для 
фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладенi в оборотнi засоби, а 89 грн — 
капiталiзованi.  
Коефiцiєнт вiдношення необоротних i оборотних активiв р. .1095 ф.1 : р.1195 ф.1 3,98 5,15 
Коефiцiент фiнансової стабiльностi 4,90 бiльше коефiцiента вiдношення необоротних i 
оборотних активiв. Пiдприємство є фiнансово незалежним. 
Аналiз дiлової активностi  
Коефiцiєнт оборотностi активiв (ресурсовiддача) р. 2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1300 гр.4+р.1300 ) 
ф.1 збiльшення 0,36 0,49 Значення коефiцiєнту оборотностi активiв у порiвняннi з 2016 р. 
збiльшилось. Ефективнiсть використання активiв з точки зору обсягу реалiзацiї не 
змiнилась – 0,49 грн реалiзацiї припадає на кожну гривню, вкладену в активи 
пiдприємства.  
Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) р. .2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1010 
гр.4+р.1010 ) ф.1 збiльшення 1,51 1,86 Визначається вiдношенням чистого доходу вiд 
реалiзацiї продукцiї до середньої вартостi всiх основних виробничих засобiв. 
Характеризує ефективнiсть використання основних фондiв i показує суму виручки, яка 
припадає на одну гривню коштiв, iнвестованих в основнi засоби пiдприємства. 
Коефiцiєнт оборотностi оборотних активiв (швидкiсть обороту активiв) р. .2000 ф.2 
:0,5*(гр.3 р.1195 гр.4+р.1195 ) ф.1 збiльшення 1,49 2,69 Значення коефiцiєнту оборотностi 
активiв у порiвняннi з 2016 р. має тенденцiю до збiльшення. Це свiдчить про те, що 
збiльшилась iнтенсивнiсть використання оборотних активiв з точки зору обсягу реалiзацiї. 
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi р. .2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1125 
гр.4+р.1125 ) ф.1 4,11 6,47 Протягом 2017р. спостерiгається збiльшення значення 
коефiцiєнта оборотностi дебiторської заборгованостi, це свiдчить про збiльшення часу мiж 
моментом вiдвантаження продукцiї (надання послуг) до моменту його оплати. 
Перiод оборотностi дебiторської заборгованостi 365/(р. .2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1125 
гр.4+р.1125 ) ф.1) 88,81 55,97 Середнiй перiод погашення дебiторської заборгованостi  
Доля дебiторської заборгованостi (р.1125 ф.1 гр. 3+р. 1125 гр.4)/2/р.1195 ф.1. 0,43 0,46 
Визначається вiдношенням середньої величини дебiторської заборгованостi до оборотних 
активiв пiдприємства. Характеризує долю дебiторської заборгованостi в складi оборотних 
активiв пiдприємства. 
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi р. .2050 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1615 
гр.4+р.1615 ) ф.1 13,84 23,45 У 2017 роцi спостерiгалося збiльшення коефiцiєнту 
оборотностi кредиторської заборгованостi 
Перiод оборотностi кредиторської заборгованостi 365/(р. .2050 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1615 
гр.4+р.1615 ) ф.1) 36,00 15,56 Тобто середнiй перiод погашення кредиторської 
заборгованостi за 2017 рiк становив 21 день. Величина показника коефiцiєнту оборотностi 
кредиторської заборгованостi у порiвняннi з оборотнiстю дебiторської заборгованостi 
свiдчить про те, що пiдприємство погашає свою заборгованiсть бистрiше, анiж його 
дебiтори. 
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу р. .2000 ф2: 0,5*(р. 1495 ф.1 гр.3 + р.195 ф.1 
гр.4) збiльшення 0,38 0,52 Визначається вiдношенням чистого доходу вiд реалiзацiї 
продукцiї до середньої вартостi власних коштiв пiдприємства. Показує кiлькiсть оборотiв 
власного капiталу за звiтний перiод i характеризує об'єм реалiзованої продукцiї, яка 
припадає на одну гривню власних коштiв, вкладених в дiяльнiсть пiдприємства. 



Аналiз рентабельностi  
Коефiцiент рентабельностi дiяльностi р.2350 ф.2 : р.2000 ф.2 >0 збiльшення 0,01 0,03 
Визначається як вiдношення чистого прибутку до суми чистого доходу вiд реалiзацiї 
продукцiї. Показник розмiру чистого прибутку на одну гривню доходу, характеризує 
ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство стало значно ефективнiшим 
Рентабельнiсть реалiзацiї р.2190 ф.2 : р.2000 ф.2 >0 збiльшення 0,04 0,02 Визначається як 
вiдношення суми фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi до суми чистого 
доходу вiд реалiзацiї продукцiї. Показує величину прибутку, одержану на кожну гривню 
чистого доходу вiд реалiзацiї. 
ЕBITDA 526,00 2 989,00 Прибуток до сплати вiдсоткiв за кредитами, податкiв i 
амортизацiйних вiдрахувань. Тобто оцiнюється здатнiсть компанiї заробляти незалежно 
вiд наявностi у неї заборгованостi перед кредиторами, державою i використовуваного 
методу амортизацiї.  
Рентабельнiсть дiяльностi за EBITDA 0,02 0,09  
Аналiз показникiв фiнансового стану свiдчить про платоспроможний та фiнансово 
стабiльний стан Товариства . 
Подiї пiсля дати балансу 
В пеiрод мiж 31 грудня 2017 року та датою затвердження фiнансової звiтностi до випуску 
iнших подiй, iнформацiя про якi потребує розкриття або коригування статей фiнансової 
звiтностi, не вiдбувалось.  
Директор Гладуняк Р.М. 
Перший заступник директора Єгорова С.I. 
Головний бухгалтер Кавунчук Н.С.  

Продовження тексту приміток 

Публiчне акцiонерне Товариство «КИЇВПРОЕКТ» 
ПРИМIТКИ до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2017 рiк, що закiнчився 31 
грудня2017 року 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ “КИЇВПРОЕКТ» пiдготовлена у вiдповiдностi до 
принципiв та вимог, встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
1. Загальнi вiдомостi про материнську компанiю. 
1.1. Назва:  
Публiчне акцiонерне Товариство «Київпроект» 
1.2. Органiзацiйно-правова форма:  
Акцiонерне Товариство 
1.3. Мiсцезнаходження:  
Україна, 01030, мiсто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 
1.4. Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект», засноване згiдно з наказом Управлiння 
комунального майна мiста Києва виконавчого органу Київради (Київської мiської 
державної адмiнiстрацiї ) вiд 28 грудня 1993року №176 шляхом перетворення державного 
пiдприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у 
вiдкрите акцiонерне Група «Київпроект», вiдповiдно до розпоряджень Представника 
Президента України в м.Києвi вiд 13.08.1993р. №862 «Про порядок корпоратизацiї 
пiдприємств комунальної власностi» та вiд 23.09.93р. №1018 «Про затвердження перелiку 
пiдприємств комунальної власностi, що пiдлягають корпоратизацiї , та графiку її 
проведення». Група зареєстровано Старокиївською державною адмiнiстрацiєю м.Києва 
18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-
пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 
28.09.2004р. номер запису в ЄДР №1 074 120 0000 001490. Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 02.11.2010 року, Протокол №19, повне найменування Товариства змiнено та 
затверджено нове: Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект» та внесено до єдиного 



державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною 
в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.11.2010р. номер запису в ЄДР №1 074 105 
0017 001490. Проведена замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю у зв’язку зi змiною 
назви юридичної особи серiя А01 №727264. 
1.5. Склад Групи. 
Група складається з материнської компанiї - ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та його дочiрнiх 
компанiй: 
Станом на 31.12.2016 р. ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» мав 1 (одну) дочiрню компанiю: 
№ Найменування дочiрньої компанiї Частка в статутному капiталi Собiвартiсть iнвестицiї, 
тис. грн.  
1 1. ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20 
 
Пiсля довготривалих корпоративних спорiв та судових процесiв мiж акцiонерами ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» та власне ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» спрямованих на вiдновлення порушених 
прав Товариства та захист його iнтересiв у вiдносинах з третiми особами, рiшенням 
Господарського суду м. Києва вiд 25.08.2015 року у справi № 910/14126/14 (набрало 
чинностi 29.05.2016 року) визнано недiйсним рiшення наглядової ради ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» № 10 вiд 20.05.2014р. про передачу корпоративних прав на дочiрнi 
пiдприємства до статутного капiталу ТОВ «НВПI «КИЇВПРОЕКТ».  
Вiдповiдно до норм ст. 216 Цивiльного кодексу України дане рiшення наглядової ради є 
недiйсним з моменту його вчинення, тобто з 20.05.2014 року, та не має юридичних 
наслiдкiв, крiм тих, що пов’язанi з його недiйснiстю.  
Оскiльки дане судове рiшення у справi № 910/14126/14 безпосередньо впливає на 
корпоративнi права ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» (до 20.05.2014р. власником корпоративних 
прав на дочiрнi пiдприємства було ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», а пiсля вказаної дати - ТОВ 
«НВПI «КИЇВПРОЕКТ»), за результатами розгляду заяви-скарги одного iз акцiонерiв, 
члена Наглядової ради нашого Товариства, Мiнiстерством юстицiї України видано 
вiдповiдний наказ «Про скасування реєстрацiйних дiй у Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань» вiд 15.02.2017 
року № 400/5 та скасовано реєстрацiйнi дiї державного реєстратора Шевченкiвської 
районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї, проведенi 27–29.05.2014 року вiдносно 
державної реєстрацiї змiн до установчих документiв (статутiв) дочiрнiх пiдприємств ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ», що були пов’язанi зi змiною власника та найменування дочiрнiх 
пiдприємств.  
На виконання даного наказу Департаментом державної реєстрацiї та нотарiату вчинено 
вiдповiднi дiї згiдно чинного законодавства, в результатi яких в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань (далi – 
ЄДР) наявнi записи про належнiсть дочiрнiх пiдприємств до ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як 100 
% власника та вiдновлено найменування дочiрнiх пiдприємств у редакцiї статутiв дочiрнiх 
пiдприємств, затверджених 28.02.2011 року та зареєстрованих у 2011 роцi.  
Крiм того, за результатами тривалого розгляду господарського спору мiж ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» (Позивач) та ТОВ «НВПI «КИЇВПРОЕКТ» (Вiдповiдач) про визнання 
рiшень загальних зборiв засновникiв ТОВ «НВПI «Київпроект» недiйсними, витребування 
майна з чужого незаконного володiння, набутого без достатньої правової пiдстави, 
Київським апеляцiйним господарським судом 16.08.2017 року винесено постанову, якою 
пiдтверджено законнiсть рiшення Господарського суду м. Києва вiд 18.10.2016р. про 
задоволення позовних вимог ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в повному обсязi. Так, на пiдставi 
даних судових рiшень:  
- визнано недiйсним рiшення установчих зборiв ТОВ «НВПI «Київпроект» 21.05.2014р. 
про створення товариства, затвердження його статуту та обрання органiв управлiння; 
- визнано недiйсним договiр про передачу права власностi на знак для товарiв i послуг вiд 
22.05.2014р., згiдно з якого було передано як внесок до статутного капiталу Вiдповiдача 



право власностi на знак для товарiв i послуг ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»; 
- витребувано з незаконного володiння у ТОВ «НВПI «Київпроект» та повернуто у 
власнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» безпiдставно набуте майно - корпоративнi права, якi 
складаються з права єдиного власника на управлiння та володiння дочiрнiми 
пiдприємствами як цiлiсним майновим комплексом та на 100 % статутного капiталу 
дочiрнiх пiдприємств. 
Таким чином, ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» остаточно вiдновило всю сукупнiсть правомочностей 
власника корпоративних прав на дочiрнi пiдприємства. 
На 31.12.2017р. в склад Групи входять наступнi дочiрнi пiдприємства: 
ЄДРПОУ Назва дочiрньої компанiї Вид фiнансових вкладень Дата Вартiсть об'єкта 
фiнансового вкладення (тис. грн.) Частка в статутному капiталi об'єкта iнвестування 
24578070 ДП "Iнститут "Київпроект-5" внесок в статутний фонд 1996 рiк 20 100% 
32050251 ДП "Київметалпроект" внесок в статутний фонд 2002 рiк 20 100% 
35948241 ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35948173 ДП "Iнститут "Київiнжпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35947727 ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35948257 ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 
100% 
35947845 ДП "Iнститут "Київгео" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35947866 ДП "Iнститут "Київпроект-1" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
32386367 ДП "Iнститут Генерального плану м. Києва" внесок в статутний фонд 2003 рiк 
20 100% 
1.6. Вищим органом управлiння ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є Загальнi збори акцiонерiв 
1.7. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2017 року складала – 357 осiб, станом на 
31.12.2017 р. – 356 осiб. 
1.8. Основнi види дiяльностi:  
- надання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 68.20); 
- дiяльнiсть у сферi архiтектури (КВЕД 71.11); 
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування в цих сферах (КВЕД 71.12).  
1.9. Вiдповiдальнi особи: 
Директор – Гладуняк Роман Миколацович 
Головний бухгалтер – Кавунчук Наталiя Сергiївна. 
1.10. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi на якiй доступна iнформацiя про Група: 
http://www.kyivproekt.com/  
Адреса електронної пошти – s.yehorova@kyivproekt.com 
1.10. Датою затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску є 20.03.2018 р. 
2. Компоненти фiнансового звiту та окрема iнформацiя  
2.1. Компоненти фiнансового звiту  
Група подає комплект консолiдованої фiнансової звiтностi за 2017 рiк, що розпочався 01 
сiчня 2017 року та закiнчується 31 грудня 2017 року в такому складi:  
1. Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан), ф №1;  
2. Консолiдований Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), ф №2;  
3. Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) , ф №3;  
4. Консолiдований Звiт про власний капiтал, ф №4;  
5. Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi .  
Подання консолiдованої фiнансової звiтностi здiйснюється з урахуванням вимог МСБО 1 
«Подання фiнансової звiтностi».  
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення.  
Рiшення про оприлюднення фiнансової звiтностi прийнято 30.03.2018 року керiвництвом 
Товариства. 
2.2. Валюта звiтностi та одиниця вимiру  



Валютою фiнансової звiтностi є українська гривня.  
Усi форми фiнансової звiтностi заповненнi у тисячах гривень ( тис. грн.).  
Показники роздiлу IY Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ф №2 
наведенi в гривнях с копiйками.  
2.3. Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 
Система корпоративного управлiння у Групi вiдповiдає вимогам Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту ПАТ «Київпроект» та Статутiв дочiрнiх 
пiдприємств. 
Стан корпоративного управлiння задовiльний.  
В ПАТ «Київпроект» створено наступнi органи корпоративного управлiння: 
• Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган ПАТ «Київпроект» ; 
• Наглядова рада – орган ПАТ «Київпроект» , що здiйснює захист прав акцiонерiв , i в 
межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» 
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу; 
• Директор – здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу ПАТ 
«Київпроект» . 
Формування складу органiв управлiння ПАТ «Київпроект» здiйснюється вiдповiдно до 
чинного законодавства, Статуту Товариства (у редакцiї вiд 19.04.2017, зареєстрованого 
12.05.2017 р.) та положень про цi органи, а саме:  
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв (у редакцiї вiд 19.04.2016); 
- Положення про Наглядову Раду (у редакцiї вiд 19.04.2017); 
Правовий статус та компетенцiя Загальних зборiв акцiонерiв, особливостi їх скликання, 
порядок проведення та прийняття рiшень, а також вимоги до оформлення документiв 
Загальних зборiв ПАТ «Київпроект» закрiплено в Статутi ПАТ «Київпроект» та 
Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв.  
У 2017 роцi щорiчнi (черговi) збори скликалися 19.04.2017 р. Кворум (98,81%) наявний, 
рiшення прийнятi. 
Загальними зборами вiд 19.04.2017 до Наглядової ради обрано 5 фiзичних осiб. Фактична 
перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає вимогам ст. 55 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, згiдно з якими засiдання наглядової ради 
проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом, але не рiдше 
одного разу на квартал. 
В ПАТ «Київпроект» вiдсутня посада внутрiшнього аудитора (служби внутрiшнього 
аудиту).  
Вiдповiдно до п.3 ст. 58 Закону України «Про акцiонернi товариства» виконавчий орган 
акцiонерного товариства може бути колегiальним (правлiння, дирекцiя) або одноосiбним 
(директор, генеральний директор). У ПАТ «Київпроект» керiвництво поточною 
дiяльнiстю згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 06.08.2014 здiйснюється одноосiбно 
Директором. 
Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства. 
За звiтний перiод випадки шахрайства (у розумiннi ст. 190 КК України) не виявлено.  
2.5. Економiчне середовище  
Група усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть впливати фактори 
зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його 
розвиток. Керiвництво товариства вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш 
впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв. 
Фактори зовнiшнього середовища: полiтична та економiчна криза, темпи росту ВВП; 
iнфляцiйнi процеси; монетарна полiтика НБУ; рiвень грошових доходiв населення, 
величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна 
дисциплiна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство), її 
стабiльнiсть i прозорiсть; кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв 



товариства; ступiнь розвитку фондового ринку; iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; 
розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та суспiльства; тенденцiї розвитку 
пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорстокої конкуренцiї в центрi та регiонах. 
Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; технологiчна 
ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння Групи, та її адекватнiсть завданням, якi 
стоять перед ним; конкурентоспроможнiсть товариства в рiзних сегментах ринку; рiвень 
ризику по операцiях з покупцями; структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть 
ресурсiв; рiвень розвитку iнформацiйної системи товариства, її спроможнiсть 
забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною 
iнформацiєю; розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i 
вартiсть. 
Розвиток України у 2017 роцi так як i в 2016 роцi перебував пiд суттєвим впливом 
зовнiшнiх несприятливих чинникiв, а економiка України зазнала економiчних i 
полiтичних ризикiв. Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi 
характеризувалася нестабiльнiстю, яка призвела до погiршення економiчної ситуацiї. У 
2014 роцi погiршилася ситуацiя на сходi України, що призвело до збройного протистояння 
та вiйськових дiй в Донецькiй та Луганськiй областях. Нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї 
продовжувалася i протягом 2017 року. Зростання полiтичної напруженостi та вiйськовi дiї 
на сходi України негативно вплинули на фiнансовi ринки України i зумовили рiзку 
девальвацiю гривнi по вiдношенню до iноземних валют. Полiтична та економiчна криза 
призвели до рiзкого зростання цiн в Українi на енергоносiї та, вiдповiдно, на всi товари i 
послуги, що негативно вiдобразилося на фiнансовому становищi Компанiї. 
Керiвництво Групи вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки 
економiчної стабiльностi в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї 
може негативно вплинути на результати дiяльностi i фiнансовий стан ПАТ «Київпроект».  
Iснуючий вищеописаний стан економiки країни та тенденцiї її розвитку дозволяють 
зробити найбiльш точним лише короткочасний прогноз зовнiшнього середовища, в якому 
буде дiяти Група, в залежностi вiд змiн якого необхiдно буде вносити корективи у перелiк 
поставлених завдань та комплексу заходiв по їх реалiзацiї.  
2.6. Плани щодо безперервної дiяльностi.  
Група складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський 
персонал не має намiрiв лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть. Управлiнському 
персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм 
наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний 
сумнiв щодо здатностi Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
2.7. Основнi припущення, що стосуються майбутнього, та основнi джерела невизначеностi 
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Група здiйснювала попереднi оцiнки впливу 
невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки 
базуються на iнформацiї, яка наявна у Групи на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi 
результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  
3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. 
Ця фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк станом на 31 грудня 2017 року, є звiтнiстю, 
пiдготовленою у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – 
МСФЗ). Датою переходу товариства на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. 
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – грн.»). 
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не 
зазначено iнше. 
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних Групи та єдиної облiкової 
полiтики.  
Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає фiнансову 



звiтнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та його дочiрнiх компанiй. 
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та його дочiрнi компанiї (надалi – Група) повнiстю консолiдуються 
з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрньою компанiєю, та 
продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть 
дочiрньої компанiї пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової 
полiтики для всiх компанiй Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, 
нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi Групи, 
а також дивiденди, повнiстю виключенi. 
Якщо Група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона: 
- припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї; 
- визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди; 
- визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася; 
- визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або 
збиткiв; 
- перекласифiкує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого 
сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в 
залежностi вiд вимог. 
 
3.1. Принципи облiкової полiтики.  
Принципи облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, 
представленi нижче.  
 
3.1.1. Фiнансовi iнструменти 
Фiнансовi iнструменти визнаються, облiковуються та оцiнюються вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 
справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) 
витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу 
чи фiнансового зобов'язання. 
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку 
на дату оцiнки за поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи 
спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу 
оцiнювання. Фiнансовий iнструмент є таким, що котирується на активному ринку, якщо 
котирування цього iнструменту є вiльним та регулярно доступним на фондовiй бiржi чи в 
iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi i регулярнi ринковi 
операцiї, що здiйснюються на загальних умовах.  
Справедлива вартiсть при первiсному визнаннi фiнансового активу та фiнансового 
зобов’язання, в переважнiй бiльшостi випадiв дорiвнює цiнi операцiї. Якщо в момент 
первiсного визнання, з урахуванням всiх чинникiв, характерних для операцiї, визнано, що 
цiна операцiї вiдрiзняється вiд справедливої вартостi, то отриманий в результатi прибуток 
або збиток визнається в фiнансовому результатi. 
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. 
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд категорiї активiв: 
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку; 



фiнансовi активи, доступнi для продажу; 
iнвестицiї, утримуванi до погашення; 
позики та дебiторська заборгованiсть. 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку включають: 
борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що 
використовуються Групою для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових 
коливань цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час (крiм акцiй, якi не 
мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо 
достовiрно визначити);  
похiднi фiнансовi iнструменти (крiм вбудованих похiдних iнструментiв, якi є страховими 
контрактами, та опцiонiв власникiв страхового полiса про дострокове припинення 
страхового контракту з отриманням фiксованої суми). 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку первiсно визнаються в момент фактичної передачi активiв товариству, тобто коли 
Група стає стороною за договором щодо цих активiв. Первiсна оцiнка фiнансових активiв 
даної категорiї здiйснюється за справедливою вартiстю без вирахування витрат на 
операцiю, якi Група вже понесла або може понести при продажу та iншому вибуттi 
активiв. Прибуток або збиток, що виникає вiд змiни справедливої вартостi фiнансових 
активiв, визнається в прибутку або збитку. Справедлива вартiсть визначається у 
вiдповiдностi до МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Група оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, 
що кориснiсть доступних для продажу фiнансових активiв, зменшилася (крiм фiнансових 
активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку).  
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi доступних для продажу фiнансових 
активiв Група вiдносить: 
значнi фiнансовi труднощi емiтента:  
вартiсть чистих активiв емiтента менша вiд статутного капiталу; 
або 
збиткова дiяльнiсть протягом останнiх трьох рокiв поспiль з тенденцiєю до збiльшення 
розмiру збиткiв; 
невиконання зобов’язань: 
затримання бiльше, нiж на 180 днiв, строкiв виплати дивiдендiв пiсля об’явлення їх сплати 
(для iнвестицiй в iнструменти власного капiталу); 
прострочення бiльше, нiж на 90 днiв, сплати процентiв за борговими цiнними паперами; 
Пiдприємству стає вiдомо, що емiтент може оголосити банкрутство або iншу фiнансову 
реорганiзацiю; 
значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї в iнструмент власного 
капiталу нижче його собiвартостi; 
значнi змiни з негативним впливом, якi вiдбулися у технологiчному, ринковому, 
економiчному чи правовому середовищi, в якому здiйснює дiяльнiсть емiтент (лише для 
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу). 
Фiнансовi активи, доступнi для продажу – це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як 
доступнi для продажу i не класифiкованi як: позики та дебiторська заборгованiсть; 
утримуванi до погашення iнвестицiї або фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Подальша оцiнка фiнансових активiв, 
доступних для продажу здiйснюється за справедливою вартiстю. Виняток складають 
iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на 
активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити; такi iнвестицiї 
оцiнюються за собiвартiстю. 
Вiдсотки, нарахованi на фiнансовi активи, доступнi для продажу, вiдображаються у Звiтi 
про фiнансовi результати (Звiт про прибутки i збитки) як процентних дохiд. Дивiденди за 



доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли 
встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни справедливої вартостi 
вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному прибутку (та, 
вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли.  
Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу 
визнано в iншому сукупному прибутку та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi 
активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, 
виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування 
внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i 
поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi 
цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному 
перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для 
продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що 
має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення 
корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення 
корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не 
сторнуються. 
Для визначення поточної справедливої вартостi фiнансових активiв, доступних для 
продажу, використовуються наступнi методи оцiнки: 
на основi цiн котирування (нескоригованих) на активних ринках на iдентичнi активи, до 
яких Група може мати доступ на дату оцiнки; 
на основi цiн котирування на подiбнi активи на активних ринках; або цiн котирування на 
iдентичнi або подiбнi активи на ринках, якi не є активними; або iнших вхiдних даних, 
пiдтверджених ринком. 
на основi вхiдних даних, яких немає у вiдкритому доступi (закритих вхiдних даних), якi 
мають бути скоригованi, якщо доступна у розумних межах iнформацiя свiдчить про те, що 
iншi учасники ринку використали б iншi данi. 
В рамках застосування третього методу оцiнки (на основi закритих вхiдних даних) 
поточної справедливої вартостi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, Група 
використовує наступну модель: 
FVt = Et * St , 
 
де 
FVt – поточна справедлива вартiсть iнвестицiї в iнструмент власного капiталу в момент 
часу t; 
Et – справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта iнвестування на в момент часу t (або 
найближчу звiтну дату); 
St – частка Пiдприємства в об’єктi iнвестування в момент часу t. 
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли Група становиться стороною за 
договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю 
плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша 
оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
ставки вiдсотка. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд 
зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку 
визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 
попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною 
ефективною ставкою вiдсотка. Майбутнi грошовi потоки складаються iз суми очiкуваних 
платежiв за фiнансовим iнструментом. 
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi Група 
облiковує за собiвартiстю (прим. з 01.01.2016 можна вибрати варiант «за методом участi в 
капiталi»). При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi iнвестицiї в дочiрнi 
компанiї облiковуються за методом повної консолiдацiї, iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 



– за методом участi в капiталi. 
3.1.2. Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 
Група стає стороною контракту i внаслiдок цього має юридичне право отримувати 
грошовi кошти. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього 
фiнансового активу.  
Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд 
зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату Група оцiнює, чи iснують об’єктивнi 
свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася.  
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi Група вiдносить: 
порушення контракту, зокрема, прострочення платежу бiльше нiж на 365 днiв; 
стає вiдомо, що проти дебiтора може бути розпочато справу про банкрутство або 
процедуру досудової санацiї, або прийнято рiшення про лiквiдацiю. 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд 
знецiнення (резерву сумнiвних боргiв) з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. 
Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це 
зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання 
зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. 
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, 
що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату 
сторнування.  
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв) визначається 
розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi 
товариства. 
Величина резерву пiд знецiнення (резерву сумнiвних боргiв) визначається один раз рiк 
станом на 31 грудня звiтного року. 
Для визначення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (резерву сумнiвних 
боргiв) Група формує групи дебiторiв з подiбними характеристиками та термiнами 
прострочення. Резерв визнається в процентах до балансової вартостi дебiторської 
заборгованостi на дату розрахунку. 
Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської 
заборгованостi, таке перевищення заборгованостi над резервом вiдноситься на витрати 
звiтного перiоду. 
Передоплати постачальникам в складi дебiторської заборгованостi за виданими авансами 
вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд знецiнення (резерву пiд 
сумнiвну заборгованiсть). 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами вiдображається за вирахуванням суми 
ПДВ. 
3.1.3. Основнi засоби. 
Порядок визнання, оцiнки основних засобiв та вiдображення в облiку всiх пов’язаних iз 
ними операцiй регулюються МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби». 
Група визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення 
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.  
Основнi засоби для облiку та складання звiтностi подiляються на наступнi групи: 
земельнi дiлянки; 
будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; 
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); 
транспортi засоби; 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);  



iншi основнi засоби; 
iншi необоротнi матерiальнi активи. 
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з 
об’єктом, надiйдуть до товариства, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена. 
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що 
включає: 
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);  
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування 
та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї. 
Якщо об’єкт основних засобiв (частина об’єкту основних засобiв) повертається Групi за 
рiшенням суду внаслiдок визнання контракту про продаж недiйсним, такий об’єкт 
основних засобiв визнається активом з одночасним визнанням доходу. Собiвартiсть такого 
об’єкту основних засобiв оцiнюється за балансовою вартiстю, яку мав об’єкт на дату 
продажу. 
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка 
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Подальшi витрати збiльшують первiсну вартiсть основних засобiв лише в тому випадку, 
якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, 
пов’язанi з активом, та його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. Всi iншi витрати 
визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi. Вплив будь-яких змiн, що 
виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової 
оцiнки. 
Група для правильного вiдображення в бухгалтерському облiку основних засобiв створює 
експертну iнвентаризацiйну комiсiю (за окремим наказом), в обов’язки якої входить: 
визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв; 
визначення строку їх корисної експлуатацiї та лiквiдацiйної вартостi; 
Строк корисної експлуатацiї розраховується виходячи з очiкуваного строку використання 
активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та комерцiйного зносу, а 
також правових та iнших подiбних обмежень використання активу. Строк корисної 
експлуатацiї може переглядатися щорiчно. 
Строк корисної експлуатацiї встановлюється для кожного об’єкта iндивiдуально 
експертною комiсiєю. 
Орiєнтовнi строки корисної експлуатацiї: 
машини та обладнання – 5 рокiв; 
комп’ютерне обладнання – 5 рокiв; 
телефони – 3 роки; 
меблi – 5 рокiв; 
транспортнi засоби – 10 рокiв; 
iнструменти, прилади, iнвентар – 5 рокiв; 
iншi основнi засоби –12 рокiв. 
При встановленнi строку корисної експлуатацiї враховуються мiнiмально допустимi 
строки амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. 
Лiквiдацiйна вартiсть ОЗ з метою амортизацiї встановлюється для кожного об’єкта 
iндивiдуально експертною комiсiєю. Орiєнтовна лiквiдацiйна вартiсть – 5% вiд первiсної 
вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв 
аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.  
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Земля має необмежений термiн експлуатацiї i тому не 
амортизується. Метод нарахування амортизацiї може переглядатися щорiчно. Результати 
його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцiнки. При цьому коригуванню 
пiдлягають амортизацiйнi вiдрахування поточного та майбутнього перiодiв. 



Нарахування амортизацiї проводиться з моменту, коли основний засiб став придатним для 
використання. Суму нарахованої амортизацiї Група вiдображає збiльшенням суми витрат 
пiдприємства i накопиченої амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї 
припиняється з дати перекласифiкацiї основного засобу як такого, що утримується для 
продажу, або на дату припинення його визнання.  
Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об’єктiв в робочому станi та 
одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд та регулярно 
доступних вигiд вiд його використання вiдображаються як витрати перiоду i облiковувати 
на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi. 
Для цiлей складання фiнансової звiтностi первiсна вартiсть окремого об’єкта основних 
засобiв, менша 6000 грн., вважається несуттєвою та вiдноситься на витрати в першому 
мiсяцi використання. Облiк таких об’єктiв основних засобiв ведеться в мiсцях експлуатацiї 
за окремим рахунком 112 «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». 
3.1.4. Нематерiальнi активи. 
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть 
бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або 
виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи 
можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує 
ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, 
надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. 
Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї 
та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї може 
переглядатися щорiчно. 
3.1.5. Податок на прибуток. 
Розрахунок витрат (доходiв) з податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до вимог 
МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 
зобов’язань.  
. Суми вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань обчислюються на дату 
щоквартальної промiжної фiнансової звiтностi. 
3.1.6. Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи. 
Забезпечення визнаються Групою, якщо: 
- Група має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї; 
- ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi 
втiлюють в собi економiчнi вигоди; 
- суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. 
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, 
необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.  
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Групам не визнаються. Тим не 
менш, в фiнансовi звiтностi Група розкриває iнформацiю про характер непередбачених 
зобов’язань, а також, за можливостi: 
- оцiнку їх фiнансового впливу; 
- ознаку невизначеностi, пов’язану iз сумою або визначенням часу будь-якого вибуття; 
- можливiсть будь-якої компенсацiї. 
До непередбачених зобов’язань Група вiдносить судовi справи (за участю Пiдприємства), 
за якими немає рiшення суду, що пiдлягає виконанню, та за якими ймовiрнiсть вибуття 
ресурсiв становить менше 50%. Якщо ймовiрнiсть вибуття ресурсiв становить бiльше 50%, 
Група визнає забезпечення, за умови, що суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. 
До непередбачених активiв Група вiдносить судовi справи (за участю Пiдприємства), за 
якими немає рiшення суду, що пiдлягає виконанню, та за якими ймовiрнiсть отримання 



ресурсiв становить менше 100%. 
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року в Групi створюється 
резерв (забезпечення) оплати вiдпусток працiвникам Пiдприємства. Сума забезпечення 
нараховується щомiсячно. Процент вiдрахування 8.33% вiд фактичної оплати працi за 
мiсяць. Отриману суму збiльшується на суму вiдрахувань до фондiв обов’язкового 
соцiального страхування. 
У кiнцi року Група зобов’язане уточнити нарахований резерв для оплати вiдпусток 
працiвникам. Пiдставою для коригування є данi iнвентаризацiї резерву, яка обов’язково 
проводиться на кiнець року. У результатi сума залишку забезпечення на оплату вiдпусток 
(з урахуванням ЄСВ) повинна вiдповiдати даним розрахунку, заснованим на кiлькостi 
календарних днiв невикористаних щорiчних вiдпусток працiвникiв i середньоденної 
зарплати працiвникiв, обчисленої згiдно з нормами законодавства. 
3.1.7. Запаси. 
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть 
запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi 
пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 
теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за 
найменшою iз двох величин: первiсною вартiстю або вартiстю реалiзацiї. Уцiнки 
вiдображаються шляхом створення резерву пiд знецiнення запасiв. Вартiсть рекламних 
запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв 
визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 
собiвартостi.  
3.1.8. Дохiд. 
Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 18 «Дохiд» для визнання доходу та визначення його 
суми необхiдно розрiзняти дохiд: 
- вiд продажу товарiв; 
- надання послуг (виконання робiт); 
- використання активiв пiдприємства iншими сторонами, результатом якого є отримання 
вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi. 
Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг визнається в тому перiодi, в якому послуги наданi, з 
посиланням на ступiнь завершеностi операцiї. При цьому в бухгалтерському облiку 
доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг 
(виконаних робiт). 
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до товариства економiчних 
вигiд, пов’язаних з операцiєю. Але, в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi 
отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої 
перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування 
суми первiсно визнаного доходу. 
Облiк доходiв i витрат, пов’язаних з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, для 
складання фiнзвiтностi вести за видами дiяльностi. 
3.1.9. Витрати. 
Витрати вважаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо пов’язати з доходом 
певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 
здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iншi витрати операцiйної дiяльностi. 
Визначити метод вiдображення в облiку витрат дiяльностi: 
- з використанням класу 8 «Витрати за елементами»; 
з використанням класу 9 «Витрати дiяльностi» 
Витрати визначаються Групам за методом нарахування.  
Склад собiвартостi реалiзованих послуг: 
- витрати на персонал, 
- амортизацiя основних засобiв; 



- витрати на електроенергiю, опалення та iншi комунальнi послуги;  
- витрати на утримання будинку; 
- витрати на утримання та обслуговування обладнання; 
- iншi витрати. 
3.1.10. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченню трудової дiяльностi 
Згiдно iз вимогами законодавства України державна пенсiйна система передбачає 
розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної 
суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена 
вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi виплати працiвникам 
здiйснюються iз фонду соцiального захисту. Група не має жодних пенсiйних зобов’язань 
щодо нарахування пенсiй, окрiм вищенаведених внескiв у державну пенсiйну систему 
України, якi потребують нарахування. Окрiм того, Група не має жодних iнших 
зобов’язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi 
потребують нарахування.  
3.1.11. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються тiльки якщо Група має юридичне 
право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або 
реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового 
активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Група не згортає переданий 
актив та пов’язане з ним зобов’язання.  
3.1.12. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової 
полiтики. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства формування суджень, 
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 
суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття 
iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть 
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно 
переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому 
вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що 
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок. 
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю. 
Група класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої 
вартостi: 
1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань; 
2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi 
спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 
3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi 
можна спостерiгати. 
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового 
зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається 
котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та 
вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними 
сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим 
покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення 
справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та 
продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим 
iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до 
якого Група має безпосереднiй доступ.  
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Група визначає справедливу 
вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi 
останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами 



(якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного 
iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв 
оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж 
незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть 
оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально 
враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для товариства). 
Перiодично Група обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, 
застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими 
iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.  
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:  
- вартiсть грошей у часi; 
- кредитний ризик; 
- цiни на валютних бiржах; 
- товарнi цiни; 
- цiни на iнструменти капiталу; 
- волатильнiсть; 
- ризик дострокового погашення та ризик вiдмови; 
- витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання. 
Первiсне визнання операцiй з пов’язаними особами.  
В ходi своєї звичайної дiяльностi Група здiйснює операцiї з пов’язаними особами. 
Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними 
сторонами. 
3.2. Перехiд на новi та переглянутi стандарти.  
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i пiзнiше. 
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фiнансовi iнструменти» набирає чинностi з 01 сiчня 2018 року. 
Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається 
виконання перерахунку за попереднi перiоди у вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки 
(включаючи зменшення корисностi). У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї 
облiку боргових iнструментiв: за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю 
через iнший сукупний дохiд i за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Принципи 
оцiнки кожної категорiї є аналогiчними до дiючих вимог МСБО 39. Класифiкацiя 
залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та вiд того, чи включають 
контрактнi потоки грошових коштiв платежi за основною сумою заборгованостi i 
проценти. Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою 
вартiстю. Однак, керiвництво може прийняти безвiдкличне рiшення про представлення 
змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi, якщо даний iнструмент не 
вiдноситься до категорiї «утримуванi для торгiвлi». Якщо ж вiн вiдноситься до категорiї 
«утримуванi для торгiвлi», то змiни справедливої вартостi включаються до складу 
прибуткiв/ збиткiв. Всi iншi iнструменти (у тому числi всi похiднi iнструменти), 
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн у складi прибутку або 
збитку. МСФЗ 9 мiстить «три етапний» пiдхiд до облiку кредитних збиткiв, який 
заснований на змiнах кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх первiсного 
визнання. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi оцiнюється 
за допомогою очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї кредиту, а не за 12 мiсяцiв. 
Переглянутий варiант МСФЗ 9 представляє нову модель облiку хеджування, яка 
розроблена, щоб бути бiльш тiсно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здiйснює 
дiяльнiсть з управлiння ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. 
Компанiя не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фiнансової звiтностi за 2017 рiк. За 
оцiнками керiвництва Компанiї, застосування стандарту в майбутньому може суттєво 
вплинути на вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань. Однак, до того часу, 
поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити обґрунтовану оцiнку 
впливу МСФЗ 9 на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї. 



МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної 
фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Стандарт 
забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, 
яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами, а саме: 
- iдентифiкувати договiр з клiєнтом; 
- iдентифiкувати зобов'язання щодо виконання; 
- визначити цiну операцiї; 
- розподiлити цiну операцiї на зобов'язання щодо виконання; 
- визнавати виручку у певний момент часу або з плином часу задоволення зобов'язання 
щодо виконання.  
В стандартi також надаються рекомендацiї на такi теми як: методи оцiнювання прогресу 
на шляху до повного задоволення зобов’язання щодо виконання; продаж з правом 
повернення; компенсацiї принципалу i агенту; безповоротнi авансовi платежi; угоди про 
продаж з подальшим викупом; угоди про реалiзацiю товару (договори комiсiї тощо); угоди 
про зберiгання та продаж; прийняття активу клiєнтом; розкриття iнформацiї про 
дезагрегований дохiд. Компанiя не застосовувала МСФЗ 15 до своєї фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк. Вплив застосування стандарту на фiнансову звiтнiсть майбутнiх перiодiв може 
бути суттєвим, але на дату складання цiєї фiнансової звiтностi обґрунтовано оцiнити 
кiлькiсний вплив на майбутню фiнансову звiтнiсть не є можливим. 
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що 
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює облiк операцiйної та 
фiнансової оренди для орендарiв єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається 
актив в формi права використання в сумi зобов’язання за майбутнiми орендними 
платежами плюс первiснi прямi витрати. В подальшому актив в формi права використання 
оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення 
корисностi (крiм iнвестицiйної нерухомостi або основних засобiв, що облiковуються за 
переоцiненою вартiстю). Зобов’язання оцiнюється за теперiшньою вартiстю майбутнiх 
орендних платежiв, виходячи iз строку оренди, який включає перiоди, у вiдношеннi яких 
iснує достатня впевненiсть в продовженнi. Комбiнованi договори оренди та надання 
послуг повиннi роздiлятися на компоненти, при цьому актив в формi права використання 
та зобов’язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Витрати з операцiйної 
оренди будуть замiненi процентними витратами за зобов’язанням та витратами з 
амортизацiї активу, що призведе до визнання бiльш високих витрат на початку строку 
оренди та бiльш низьких – в кiнцi строку. Стандарт може застосовуватись повнiстю 
ретроспективно або без перерахунку iнформацiї за порiвняльний перiод з визнанням 
сумарного ефекту вiд первiсного застосування стандарту як коригування вхiдних 
залишкiв. Компанiя не застосовувала МСФЗ 16 до своєї фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 
За оцiнками керiвництва Компанiї, застосування стандарту в майбутньому суттєво вплине 
на вартiсть активiв i зобов’язань, а також на характер та розмiр витрат. Однак, до того 
часу, поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити обґрунтовану 
оцiнку впливу МСФЗ 16 на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
МСФЗ 17 «Страховi контракти» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за 
перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 «Страховi 
контракти». У вiдповiдностi до МСФЗ 17, компанiям необхiдно буде застосовувати 
модель поточної оцiнки, яка передбачає здiйснення переоцiнки в кожному звiтному 
перiодi. Контракти оцiнюються iз застосуванням таких елементiв, як: 
дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;  
коригування на очевидний ризик;  
сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, 
який визнається рiвномiрно.  
Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про 
прибутки та збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде 



вiдображати те, як страховi компанiї будуть облiковувати свої фiнансовi активи у 
вiдповiдностi до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу 
премiї для зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не 
займаються страхуванням життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для 
деяких договорiв страхування життя, в яких передбачено участь страхувальникiв в 
розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк виручки буде зiставним з положеннями 
МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде здiйснюватися на бiльш 
низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi компанiї використовують на 
даний час. За оцiнками керiвництва МСФО 17 суттєво вплине не тiльки на активи i 
зобов’язання Компанiї, але й на актуарнi розрахунки, тарифи та оподаткування. 
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i пiзнiше. 
Поправки до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» застосовуються для рiчних перiодiв, що 
починаються з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Поправки роз’яснюють ситуацiю, коли 
виплати на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами змiнюються на виплати на 
основi акцiй з розрахунками iнструментами власного капiталу у зв’язку з модифiкацiєю 
умов та строкiв. При таких модифiкацiях припиняється визнання первiсного зобов’язання, 
що було визнане у вiдношеннi виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими 
коштами, та визнаються виплати на основi акцiй з розрахунками iнструментами власного 
капiталу за справедливою вартiстю на дату модифiкацiї у розмiрi послуг, наданих до дати 
модифiкацiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання на дату модифiкацiї та 
сумами, визнаними у власному капiталi на ту саму дату, визнається негайно в звiтi про 
прибутки та збитки. Поправки до МСФЗ 2 не вплинуть фiнансову звiтнiсть Компанiї у 
зв’язку з тим, що Компанiя не здiйснює i не планує здiйснювати операцiї, платежi за 
якими здiйснюються на основi акцiй. 
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства» були випущенi в вереснi 2014 року, а в груднi 2015 року дату 
набуття чинностi поправок було перенесено не невизначений строк до завершення 
проекту дослiдження у вiдношеннi методу участi в капiталi (дострокове застосування 
допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що часткове визнання прибутку або 
збитку вiд операцiй мiж суб’єктом господарювання та його асоцiйованим пiдприємством 
або спiльним пiдприємством буде здiйснюватись лише у вiдношеннi активiв або груп 
активiв, але не бiзнесу. Нова вимога означає, що iнвестор повинен повнiстю визнавати 
прибуток або збиток вiд операцiй «зверху вниз», пов’язаних з передачею бiзнесу вiд 
суб’єкта господарювання до асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства. 
Було добавлено вимогу, що суб’єкта господарювання повинен розглядати, чи є бiзнесом 
активи, якi продаються або передаються в окремих операцiях, та чи повиннi вони 
облiковуватись як єдина операцiя. Поправками до МСФЗ 10 було встановлено 
виключення у вiдношеннi визнання прибутку або збитку в повному обсязi пiд час передачi 
дочiрнього пiдприємства в асоцiйоване пiдприємство або спiльне пiдприємство, якi 
облiковуються за методом участi в капiталi, для тих випадкiв, коли дочiрнє пiдприємство 
не є бiзнесом. Прибутки або збитки, отриманi в результатi таких операцiй, визнаються в 
прибутках або збитках материнської компанiї лише у межах часток участi, якi є у не 
пов’язаних з нею iнвесторiв. У зв’язку з невизначеним строком набуття чинностi поправок 
до МСФЗ 10 та МСБО 28, керiвництво Компанiї не розглядало питання, чи буде суттєвим 
вплив застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть Компанiї в майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 4 «Страховi контракти» застосовуються у вiдношеннi рiчних перiодiв, 
якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Поправки передбачають двi альтернативи 
облiку: 
1) суб’єктам господарювання дозволяється рекласифiкувати деякi доходи та витрати за 
призначеними фiнансовими активами з прибуткiв або збиткiв в iнший сукупний дохiд; 
2) добровiльне тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 
для суб’єктiв господарювання, чиєю основною дiяльнiстю є випуск страхових контрактiв 



у вiдповiдностi до МСФЗ 4. 
Застосування цих двох альтернатив є добровiльним та суб’єктам господарювання 
дозволено припинити їх застосування до набуття чинностi новим МСФЗ 4.За оцiнками 
керiвництва Компанiї, застосування поправок до МСФЗ 4 не вплине суттєво на оцiнку 
фiнансових активiв в майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» застосовуються у вiдношеннi рiчних 
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Поправки уточнюють, що для 
переведення в iнвестицiйну нерухомiсть або з iнвестицiйної нерухомостi повиннi 
вiдбутися змiни у використаннi. Такi змiни у використання повиннi пiдтверджуватися 
доказами. Намiри або вiдокремлення не є достатнiми доказами для переведення 
нерухомостi в iнвестицiйну нерухомiсть. Поправки передбачають як ретроспективне 
застосування, так i перспективне. За оцiнками керiвництва Компанiї, застосування 
поправок до МСФЗ 40 не вплине суттєво на оцiнку iнвестицiйної нерухомостi в 
майбутньому. 
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi» були прийнятi в рамках щорiчного удосконалення та застосовуються у 
вiдношеннi рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Було видалено 
короткостроковi виключення, наведенi в параграфах Ґ3-Ґ7 стандарту, у зв’язку з тим, що 
вони не вiдповiдають нагальним потребам. Поправки до МСФЗ 1 не вплинуть фiнансову 
звiтнiсть Компанiї у зв’язку з тим, що датою переходу Компанiї на Мiжнароднi стандарти 
фiнансової звiтностi є 01 сiчня 2012 року. 
Новi тлумачення, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2018 року i пiзнiше. 
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та аванси» набирає чинностi з 1 
сiчня 2018 року. Тлумачення роз’яснює що дату визнання авансу або вiдкладеного доходу 
(зобов’язання) слiд вважати датою здiйснення операцiї з метою визначення обмiнного 
курсу. Якщо операцiя передбачає декiлька платежiв або надходжень, датою здiйснення 
операцiї вважається дата кожного платежу або надходження. 
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток» 
набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначеннi податку 
на прибуток в ситуацiї, коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових органiв 
вiдносно конкретної операцiї або обставин. Основним є критерiй: чи є високою 
ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового 
законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд час складання податкової декларацiї. 
Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй звiтностi таку ж суму податку на 
прибуток, як i в податковiй декларацiї, та розкриє iнформацiю стосовно невизначеностi. 
Якщо нi, то сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми, 
вiдображеної в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з врахуванням 
невизначеностi. 
4. Коригування у результатi перерахунку порiвняльної iнформацiї 
Група затвердила рiчну фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2016 року i за рiк, що 
закiнчився цiєю датою, 19 квiтня 2017 року. Пiсля дати затвердження Група виявила 
необхiднiсть внесення коригувань у фiнансову звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 
2016 року. У фiнансовiй звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 цi коригування 
було вiдображено ретроспективно. 
Вплив внесення ретроспективних коригувань до звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 
2016 року був представлений таким чином: 
 
АКТИВ Код рядка На 31.12.2016 р. Коригування На 01.01.2017 р. Примiтки 
I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ  
Основнi засоби 1010 15 444 -2 15 442 Донарахування амортизацiї за 2016 р. 
амортизацiя 1012 19 263 2 19 265 Донарахування амортизацiї за 2016 р. 
Усього за роздiлом I 1095 52 229 -2 52 227  



II. ОБОРОТНI АКТИВИ  
 
Незавершене виробництво 1102 
 
6728 1292 8020 
Вiдновлення списаного незавершеного виробництва 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  
за виданими авансами 1130 2 692 -7 2 685 акти за 2016 рiк проведенi в 2017 р. 
3Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  
з бюджетом 1135 417 -9 408 ПДФО з виплат по судовому рiшенню в 2016 р. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 3 495 -6 3 489 Зайво врахованi кошти 
соцстраху 
Усього за роздiлом II 1195 19 820 1 270 21 090  
БАЛАНС 1300 72 049 1 268 73 317  
ПАСИВ Код рядка На 31.12.2016 р. Коригування На 01.01.2017 р. Примiтки 
I. Власний капiтал  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 31 540 1 129 32 669 Всi проведення в 
2017 р. минулих рокiв 
Усього за роздiлом I 1495 60 315 1 056 61 371 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 1615 1 764 14 1 778 
Взаємовiдносини з постачальником 
Поточнi забезпечення 1660 768 125 893 Донарахування резерву вiдпусток 
Усього за роздiлом III 1695 11 734 212 11 946  
БАЛАНС 1900 72 049 1268 73 317  
Найбiльш суттєвим коригуванням є наступне: 
Вiдновлення списаного незавершеного виробництва на суму 1292 тис.грн. 
У Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк порiвняльна 
iнформацiя в зв’язку з виправленням помилок вiдображається по рядкам наступним 
чином: 
 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ  
Стаття Код рядка За 2016 р. Коригування Зкорегований за 2016 р. 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 34 158 34 158 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 26 821 5 26 826 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070  
Валовий:  
Прибуток 2090 7 337 -5 7 332 
Збиток 2095  
Iншi операцiйнi доходи 2120 7 203 7 203 
Адмiнiстративнi витрати 2130 10 686 1 10 687 
Витрати на збут 2150 6 6 
Iншi операцiйнi витрати 2180 2 550 8 2 558 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:  
Прибуток 2190 1 298 -14 1 284 
Збиток 2195  
Дохiд вiд участi в капiталi 2200  
Iншi фiнансовi доходи 2220 900 900 
Iншi доходи 2240 0 0 
Фiнансовi витрати 2250 388 388 
Втрати вiд участi в капiталi 2255 0 
Iншi витрати 2270 50 50 
Фiнансовий результат до оподаткування:  



Прибуток 2290 1 760 -14 1 746 
Збиток 2295  
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -1 236 -1 236 
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305  
Чистий фiнансовий результат:  
Прибуток 2350 524 510 
Збиток 2355  
II. СУКУПНИЙ ДОХIД  
Стаття Код рядка За 2016 р. Коригування Зкорегований за 2016 р. 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 524 -14 510 
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ  
 
Стаття Код рядка За 2016 р. Коригування Зкорегований за 2016 р. 
Матерiальнi затрати 2500 6 720 6 720 
Витрати на оплату працi 2505 9 896 9 896 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 2 102 2 102 
Амортизацiя 2515 873 2 875 
Iншi операцiйнi витрати 2520 22 551 12 22 563 
Разом 2550 42 142 14 42 156 
Повторно оприлюднення виправлених даних проведено у консолiдованiй рiчнiй 
фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк шляхом наведеної порiвняльної iнформацiї у формах «Звiт 
про фiнансовий стан (Баланс) », «Звiт про власний капiтал». Оприлюднювати повний 
комплект звiтностi за попереднiй перiод Група не вважає за потрiбне за несуттєвiстю 
помилок. 
5. Частки участi в iнших суб'єктах господарювання. 
Станом на 01.01.2017 року ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» мав частку участi в дочiрньому 
пiдприємствi – ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в розмiрi 100% 
(неконтрольована частка – 0%). 
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» повнiстю вiдновив корпоративнi права власника та корпоративний 
контроль по управлiнню створених ним дочiрнiх пiдприємств з 15.02.2017 р. ( з момента 
вчинення вiдповiдних дiї згiдно чинного законодавства Департаментом державної 
реєстрацiї та нотарiату, в результатi яких в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань (далi – ЄДР) наявнi записи про 
належнiсть дочiрнiх пiдприємств до ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як 100 % власника та 
вiдновлено найменування дочiрнiх пiдприємств у редакцiї статутiв дочiрнiх пiдприємств, 
затверджених 28.02.2011 року та зареєстрованих у 2011 року).  
Таким чином, Група визнала iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства в цiй консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017р. В результатi нерозподiлений прибуток Групи 
був зменшений на 7718 тис.грн. 
Узагальнена iнформацiя про активи i зобов’язання дочiрнiх пiдприємств (з урахуванням 
коригування на дотримання єдиної облiкової полiтики) на дату вiдновлення контролю 
представлена нижче: 
ДП "Iнститут"Київцивiльпроект" ДП "Iнститут"Київiнжпроект" ДП 
"Iнститут"Київдормiстпроект" ДП "Iнститут"Київгео" ДП 
"Iнститут"Київтелекомелектропроект" ДП "Iнститут"Київпроект-1" ДП "Iнститут 
генерального плану м.Києва" ДП "Київметалпроект" Разом 
I. Необоротнi активи  
Нематерiальнi активи 1 0 1 1 1 4 
Основнi засоби 0 5 0 3 0 0 0 3 11 
Вiдстроченi податковi активи 0 
Усього за роздiлом I 1 5 1 4 0 0 0 4 15 



II. Оборотнi активи 0 
Виробничi запаси 0 106 27 49 7 0 0 0 189 
Незавершене виробництво 82 503 2 518 24 620 0 0 555 4 302 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0 306 350 20 149 0 0 0 825 
Аванси виданi 2 571 8 15 40 0 0 12 648 
з бюджетом 0 38 51 36 0 4 0 0 129 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 0 7 17 7 4 1 21 0 57 
Грошi та їх еквiваленти 1 096 1 109 206 727 167 1 892 54 4 252 
Iншi оборотнi активи 0 67 1 0 0 23 1 1 93 
Усього за роздiлом II 1 180 2 707 3 178 878 987 29 914 622 10 495 
Всього активiв 1 181 2 712 3 179 882 987 29 914 626 10 510 
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення  
Поточна кредиторська заборгованiсть за:  
товари, роботи, послуги 1 985 3 475 1 913 167 228 561 1 687 239 10 255 
розрахунками з бюджетом 178 45 272 199 28 0 172 26 920 
розрахунками зi страхування 18 32 148 0 14 0 50 5 267 
розрахунками з оплати працi 64 144 570 11 106 0 184 30 1 109 
Аванси одержанi 39 1 423 651 558 269 0 622 178 3 608 
Поточнi забезпечення 135 677 138 232 90 5 4 1 1 282 
Iншi поточнi зобов'язання 1 44 137 431 0 40 2 0 655 
Всього зобов/язань 2 420 5840 3 829 1 598 735 606 2 721 479 18 228 
V. Чиста вартiсть активiв -1 239 -2 996 -650 -716 252 -577 -1 807 147 -7 718 
Станом на 31.12.2017 року ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» має частку участi в дочiрнiх 
пiдприємствах: 
ЄДРПОУ Назва дочiрньої компанiї Вид фiнансових вкладень Дата Вартiсть об'єкта 
фiнансового вкладення (тис. грн.) Частка в статутному капiталi об'єкта iнвестування 
24578070 ДП "Iнститут "Київпроект-5" внесок в статутний фонд 1996 рiк 20 100% 
32050251 ДП "Київметалпроект" внесок в статутний фонд 2002 рiк 20 100% 
35948241 ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35948173 ДП "Iнститут "Київiнжпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35947727 ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35948257 ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 
100% 
35947845 ДП "Iнститут "Київгео" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
35947866 ДП "Iнститут "Київпроект-1" внесок в статутний фонд 2008 рiк 20 100% 
32386367 ДП "Iнститут Генерального плану м. Києва" внесок в статутний фонд 2003 рiк 
20 100% 
В окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства представленi за 
собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть».  
Нижче наведено зведену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, прибутки та 
збитки дочiрнiх пiдприємств. 
Станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 рiк: 
Найменування дочiрньої компанiї Необоротнi активи, тис. грн. Оборотнi активи, тис. грн. 
Довгостроковi зобов’язання, тис. грн. Поточнi зобов’язання, тис. грн. Прибуток (збиток) 
звiтного року, тис. грн. 
ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 157 8 360 - 9 012 (110) 
ДП "Київметалпроект" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» - 834 - 686 1 
ДП "Iнститут "Київдормiстпроект" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» - 2691 - 3280 61 
ДП "Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» - 3847 - 6084 759 
ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» - 1779 - 2347 671 
ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» - 874 - 721 (126) 
ДП "Iнститут "Київгео" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 10 259 - 882 78 



ДП "Iнститут "Київпроект-1" ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» - 45 - 716 (94) 
ДП "Iнститут Генерального плану м. Києва" - 92 - 2568 (699) 
Разом 167 18 781 26 296 541 
Станом на 31 грудня 2016 року та за 2016 рiк: 
 
Найменування дочiрньої компанiї Необоротнi активи, тис. грн. Оборотнi активи, тис. грн. 
Довгостроковi зобов’язання, тис. грн. Поточнi зобов’язання, тис. грн. Прибуток (збиток) 
звiтного року, тис. грн. 
ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 101 7 854 - 9 560 (110) 
 
Станом на кiнець звiтного року не iснувало суттєвих обмежень на здатнiсть материнської 
компанiї мати доступ до активiв, використовувати активи та погашати зобов'язання групи. 
Права захисту неконтрольованих часток не обмежували значно здатнiсть материнської 
компанiї мати доступ до активiв використовувати активи та погашати зобов'язання групи. 
Контрактнi угоди, якi могли б вимагати вiд материнської компанiї та її дочiрнiх 
пiдприємств надати фiнансову пiдтримку консолiдованому структурованому суб'єктовi 
господарювання, протягом звiтного року та попереднього року не укладались. 
Протягом звiтного року материнська компанiя та її дочiрнє пiдприємство не надавала 
фiнансову або iншу пiдтримку консолiдованому структурованому суб'єктовi 
господарювання.  
Материнська компанiя не має намiрiв надати фiнансову або iншу пiдтримку 
консолiдованому структурованому суб'єктовi господарювання, в тому числi намiрiв 
допомогти структурованому суб'єктовi господарювання в отриманнi фiнансової 
пiдтримки. 
Протягом звiтного року змiн часток власностi в дочiрньому пiдприємствi не було. 
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» не має часток участi в асоцiйованих пiдприємствах. 
6. Окремi примiтки до Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року. 
6.1. Примiтка до рядкiв 1000-1002 Балансу «Нематерiальнi активи» 
Нематерiальнi активи Групи представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином: 
Найменування статтi Патенти та лiцензiї Права користування майном Права на знаки для 
товарiв i послуг Програмне забезп-ечення Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi немате-
рiальнi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2017 року, у т.ч. - - - 21 - - 21 
первiсна вартiсть - - 125 - - 125 
накопичена амортизацiя - - 104 - 104 
Надходження в результатi об’єднання бiзнесу 3 1 4 
первiсна власнiсть 82 178 1 261 
накопичена амортизацiя 82 175 257 
Придбано за кошти - - - 1 - - 1 
Повернуто за рiшенням суду - - 4 - - 171 
175 
Всього надiйшло - - 4 4 - 172 180 
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 
Всього вибуття, у т.ч. - - - 0 - - 0 
вибуття первiсної вартостi 29 - - 1 - 1 31 
вибуття накопиченої амортизацiї 29 - - 1 - 1 31 
Амортизацiйнi вiдрахування - - - 11 - 1 12 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - 



переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - 
Iнше - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року, у т.ч. - -  
4 14 - 171 189 
первiсна вартiсть 53 - 4 303 - 171 531 
накопичена амортизацiя 53 - - 289 - 342 
Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi 
використовуються Групою - - 94 - - 94 
Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї. - - - - - - - 
Довiдково: нематерiальнi активи, контрольованi Групам, але не визнанi активами згiдно 
МСБО 38 - - - - - - - 
 
Нематерiальнi активи Групи за 2016 рiк представленi в фiнансовiй звiтностi наступним 
чином: 
Найменування статтi Патенти та лiцензiї Права користування майном Права на знаки для 
товарiв i послуг Програмне забезп-ечення Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi немате-
рiальнi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 року, у т.ч. - - - 25 - - 25 
первiсна вартiсть 1 - - 459 -  
- 460 
накопичена амортизацiя 1 - - 434 - - 435 
Придбано за кошти - - - 5 - - 5 
Всього надiйшло - - - 5 - - 5 
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 
Всього вибуття, у т.ч. - - - - - - - 
вибуття первiсної вартостi 1 - - 339 - - 340 
вибуття накопиченої амортизацiї 1 - - 338 - - 339 
Амортизацiйнi вiдрахування - - - 8 - - 8 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - 
Iнше - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року, у т.ч. - - - 21 - - 21 
первiсна вартiсть - - - 125 - - 125 
накопичена амортизацiя - - - 104 - 104 
Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi 
використовуються Групою - - - 94 - - 94 
Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї. - - - - - - - 
Довiдково: нематерiальнi активи, контрольованi Групою, але не визнанi активами згiдно 
МСБО 38 - - - - - - - 
В серпнi 2017 р. повернуто пiдприємству за рiшенням суду наступнi нематерiальнi активи: 
- Знак для товарiв та послуг на суму 4 тис.грн. 
- Фонд технiчного архiву на суму 171 тис.грн.  
Нематерiальних активiв, що контролюються Групою, але не визнанi активами, у зв’язку з 
невiдповiднiстю критерiям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематерiальнi активи», 
Група не має. 
Нематерiальних активiв, кориснiсть яких зменшилась, Група не має. 



Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та термiнiв корисного використання 
нематерiальних активiв не було. 
Станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. Група не мала нематерiальних активiв з 
обмеженим правом володiння та нематерiальних активiв, заставлених як забезпечення 
зобов’язань. 
Станом на 31 грудня 2017 року Група не мала нематерiальних активiв з невизначеним 
строком експлуатацiї.  
Протягом 2017 року Група не несла видатки на дослiдження та розробки. 
6.2. Примiтка до рядкiв Балансу 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Групи представленi в фiнансовiй звiтностi наступним 
чином: 
Найменування статтi Капiтальне будiвництво Придбання (виготовлення) основних засобiв 
Придбання (створення) нематерiальних активiв Витрати, пов’язанi з полiпшенням 
основних засобiв Всього 
1 2 3 4 5 8 
Залишок на 01 сiчня 2017 року 353 52 - 2 102 2 507 
Надiйшло всього,у т.ч. - 1 663 - 2 243 3 987 
Придбано за кошти - 1 663 - 2 243 3 906 
Виготовлення (полiпшення) господарським способом - - - - - 
Вибуло всього, у т.ч. 272 1 715 - 2 608 4 595 
Вибуло у зв’язку звведенням в дiю основних засобiв, нематерiальних активiв - 1 715 - 2 
608 4 323 
Iнше вибуття 272 - - - 272 
Переквалiфiкацiя -81 81 - 
Залишок на 31 грудня 2017 року - - - 1 818 1 818 
За 2016 рiк : 
Найменування статтi Капiтальне будiвництво Придбання (виготовлення) основних засобiв 
Придбання (створення) нематерiальних активiв Витрати, пов’язанi з полiпшенням 
основних засобiв Всього 
1 2 3 4 5 8 
Залишок на 01 сiчня 2016 року 353 9 - 2 128 2 490 
Надiйшло всього,у т.ч. - 551 5 121 677 
Придбано за кошти - 551 5 121 677 
Виготовлення (полiпшення) господарським способом - - - - - 
Вибуло всього, у т.ч. - 508 5 147 660 
Вибуло у зв’язку звведенням в дiю основних засобiв, нематерiальних активiв - 508 5 147 
660 
Iнше вибуття - - - - - 
Залишок на 31 грудня 2016 року 353 52 - 2 102 2507 
З метою ефективного використання належної матерiально-технiчної бази Групи 
Наглядовою Радою в 2012 р. було прийнято рiшення про реконструкцiю будiвлi ПАТ 
«Київпроект» по вул. Б. Хмельницького, 16-22 . В 2013-2014 рр. була розроблена проектна 
документацiя щодо реконструкцiї будiвлi.  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представленi проектно-кошторисною документацiєю 
для реконструкцiї будiвлi ПАТ «Київпроект» на суму 1818,0 тис. грн.  
Станом на 31.12.2017 р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї для реконструкцiї будiвлi 
представленi наступним чином: 
Виконавець робiт Назва об'єкту на 31.12.2017р. на 31.12.2016р. 
ДП "Iнститут "Київпроект-5" Перепланування частини пiдвальних примiщень пiд 
багатофункцiональний культурний центр в будiвлi ПАТ "Київпроект". 197 197 
Реконструкцiя центральної частини з фонтаном будiвлi ПАТ "Київпроект" по 
вул.Б.Хмельницького,16-22 пiд багатоповерховий комерцiйний простiр. 123 123 



Розмiщення магазинiв-бутiкiв на територiї пiшохiдно-прохiдного простору мiж пiлонами з 
вул.Б.Хмельницького 161 161 
Проект реконструкцiї будiвлi ПАТ"Київпроект" в частинi надбудови 2-х поверхiв 
захiдного блоку по вул.Б.Хмельницького. 93 93 
Проект реконструкцiї будiвлi ПАТ "Київпроект" в частинi надбудови 2-х поверхiв 
пiвнiчного блоку по вул.Б.Хмельницького 182 182 
Проектнi пропозицiї по переплануванню медичного пункту на 2-му поверсi будiвлi 37 37 
Проектнi рiшення центрального входу будiвлi ПАТ "Київпроект" 35 35 
Реконструкцiя iснучої будови по вул.Б.Хмельницького,16-22 у Шевченковському районi 
м.Києва пiд готель. 23 23 
Капiтальний ремонт iснуючої будови по вул.Б.Хмельницького у Шевченкiвському районi 
м.Києва 18 18 
869 869 
ДП "Iнститут "Київцивiльпроект" Реконструкцiя каналiзацiйних мереж з облаштуванням 
на каналiзацiйних випусках вiд обєктiв громадського харчування уловлювачiв жиру. 140 
140 
Корпус "Б" Планувальнi рiшення та дизайн-проект вестибюля. 17 
Переобладнення технiчного примiщення ПАТ "Київпроект" пiд нiчнiй клуб. 81 81 
Реконструкцiя системи опалення 4-16 поверхiв буд.ПАТ "Київпроект"(корп.А) 195 246 
416 484 
ДП "Iнститут "Київпроект-1" Реконструкцiя з пристосуванням пiдвальних примiщень 
корпусу ПАТ "Київпроект" по вул.Б.Хмельницького,16-22 пiд пiдземний паркiнг легкових 
автомобiлiв. 518 518 
ДП "Iнститут "Київтелекомелектропроект" Проектування системи охоронного 
вiдеоспостереження 0 282 
ДП "Iнститут "Київгео" Реконструкцiя каналiзацiйної мережi з влаштуванням уловлювачiв 
жиру(жироловок) нежитлового будинку по вул. Б.Хмельницького,16-22 в 
Шевченковському районi м.Києва. 15 15 
Iнженерно-геологiчнi вишукування та обстеження внутрiшнього подвiр'я 15 
15 30 
ДП «Київметалпроект» Проектно-вишукувальнi роботи (надбудова корпусiв) 269 
Iншi 3 
Разом 1818 2 455 
6.3. Примiтка до рядкiв 1010-1012 Балансу «Основнi засоби» 
Основнi засоби Групи представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином: 
Найменування статтi Земель-нi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi пристрої 
Машини та обладнання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi 
основнi засоби Iншi необорот-нi матерiаль-нi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2017 року, у т.ч. - 14 236 681 34 241 250 - 15 442 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 23 494 4 510 637 4 062 621 1 383 34 707 
знос - 9 258 3 829 603 3821 371 1 383 19 265 
Надходження в результатi об’єднання бiзнесу 5  
1 5 11 
первiсна власнiсть 627 561 32 4 52 1276 
накопичена амортизацiя 622 561 32 3 47 1265 
Придбано за кошти - - 1363 - 345 399 303 2410 
Збудовано - - - - - - - 
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - - 
Полiпшення - 2243 55 - - - - 2298 
Всього надiйшло - 2243 1423 - 345 400 308 4719 
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - - 



вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - - 
вибуття зносу - - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - - 
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - - 152 - 10 0 - 162 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 1046 235 219 2 149 1651 
вибуття зносу - - 894 235 209 2 149 1489 
Всього вибуття, у т.ч. - - 152 - 10 0 - 162 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 1046 235 219 2 149 1651 
вибуття зносу - - 894 235 209 2 149 1489 
Амортизацiйнi вiдрахування 542 272 2 73 39 308 1236 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - 
переоцiнка зносу - - - - - - - - 
Повернуто проданi ОЗ - 628 - - - - - 628 
повернуто-первiсна вартiсть - 986 - - - - - 986 
повернуто-знос - 358 - - - - - 358 
Iнше - - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року, у т.ч. - 16 565 1 680 32 503 611 0 19 391 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 26 723 5 509 963 4 220 1022 1 589 40 026 
знос - 10 158 3 829 931 3 717 411 1 589 20 635 
 
Основнi засоби Групи за 2016 рiк представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином: 
Найменування статтi Земель-нi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi пристрої 
Машини та обладнання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi 
основнi засоби Iншi необорот-нi матерiаль-нi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 року, у т.ч. - 14689 451 59 274 232 - 15705 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 23427 4425 637 4261 595 1496 34841 
знос - 8738 3974 578 3987 363 1496 19136 
Придбано за кошти - - 379 - 6 - 123 508 
Збудовано - - - - - - - 
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - - 
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - - - 
Полiпшення - 67 33 - - 47 - 147 
Всього надiйшло - 67 412 - 6 47 123 508 
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - - 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - - 
вибуття зносу - - - - - - - - 
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - - 
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - - 34 - 16 1 - 51 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 327 - 205 21 236 789 
вибуття зносу - - 293 - 189 20 236 738 
Всього вибуття, у т.ч. - - 34 - 16 1 - 51 
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 327 - 205 21 236 789 
вибуття зносу - - 293 - 189 20 236 738 
Амортизацiйнi вiдрахування 520 148 25 23 28 123 867 
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - - 
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - - 
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - - 
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - 



переоцiнка зносу - - - - - - - - 
Iнше - - - - - - - - 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року, у т.ч. - 14 236 681 34 241 250 - 15 442 
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 23 494 4 510 637 4 062 621 1 383 34 707 
знос - 9 258 3 829 603 3 821 371 1 383 19 265 
Станом на 01 сiчня 2017 року та 31 грудня 2017 року у Групi: 
- вiдсутнi обмеження на право власностi; 
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 
реконструкцiя); 
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв; 
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких 
зменшилася, або якi були втраченi чи переданi; 
- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв складає 3 587,0 тис. грн. 
Протягом 2017 року Група отримувала основнi засоби в результатi об'єднання 
пiдприємств.  
Протягом 2017 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення 
корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших 
змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було. 
Протягом 2017 року Група не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового 
фiнансування. 
У 2017 роцi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» впродовж тривалих судових процесiв (бiльше 3р.) та на 
пiдставi рiшення Київського апеляцiйного господарського суду вiд 01.11.2016р. нарештi 
вiдновило свої права власника на примiщення першого поверху загальною площею 1260,8 
м.кв. в будiвлi Товариства по вул. Б. Хмельницького, 16-22, яке було незаконно вiдчужене 
у квiтнi-травнi 2014р.  
Запис про реєстрацiю права власностi в електронний Реєстр речових прав на нерухоме 
майно внесено у лютому 2017року.  
Таким чином, було не тiльки повернуто у власнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» незаконно 
вiдчужену нерухомiсть, але й вiдновлено цiлiснiсть єдиного майнового комплексу - 
будiвлi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». 
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв 
окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:  
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої – 45 рокiв; 
• машини та обладнання – 5 рокiв; 
• транспортнi засоби – 10 рокiв; 
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5 рокiв; 
• iншi основнi засоби – 12 рокiв; 
• iншi необоротнi матерiальнi активи – 3 роки. 
6.4. Примiтка до рядка Балансу 1035 «Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» 
«Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»» мають наступну структуру: 
Вид фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2016 р. 
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 
або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi 
до погашення Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 
як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, 
утримуванi до погашення 
Акцiї - 24 530 - - 24 530 - 
облiгацiї - - - - - - 
частки у статутному капiталi - - - - - - 
Депозити - - - - - - 



Iншi - - - - - - 
Всього - 24 530 - - 24 530 - 
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, представленi акцiями, що не мають 
котирувань на активному ринку. Iнвестицiї вiдображенi в балансi Групи за собiвартiстю з 
з урахуванням зменшення корисностi.  
Фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення, Група не має. 
Фiнансовi iнструменти 31.12.2017 31.12.2016 
1 2 3 
справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - 
справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом - - 
за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 28 592 28 
592 
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу (4 062) (4 062) 
Усього фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу: 24 530 24 530 
оцiненi за амортизованою собiвартiстю - - 
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу - - 
Усього фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення: - - 
6.5. Примiтка до рядка Балансу 1040 «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» 
В рядку «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» вiдображено надану поворотну 
безпроцентну фiнансову допомогу, а саме: 
- ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп» 4000 тис. грн., строк погашення 30.06.2019 р.; 
- ТОВ «Торговий дiм «ЖБI Груп» 1912 тис. грн., строк погашення 30.03.2018 р.  
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу були визнанi збитки в розмiрi 
перевищення вартостi активу над його справедливою вартiстю. Подальша оцiнка 
фiнансової допомоги здiйснювалась за амортизованою собiвартiстю. Станом на 01.01.2017 
перевищення первiсної вартостi над амортизованою собiвартiстю становило 1088 тис. 
грн., на 31.12.2017 – 589 тис. грн. 
6.6. Примiтка до рядка Балансу 1090 «Iншi необоротнi активи» 
В рядку «Iншi необоротнi активи» вiдображено: 
Станом на 01.01.2017 р. 
- частка iстотної участi в ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп» в розмiрi 3 800 тис. грн., щодо 
якої станом на 31.12.2017 р. не отримано погодження в Нацiональнiй комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку України, вiдповiдно до «Порядку погодження набуття особою 
iстотної участi у професiйному учаснику фондового ринку або збiльшення її таким чином, 
що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володiти або контролювати 10, 25, 50 i 
75 вiдсоткiв статутного капiталу такого учасника чи права голосу придбаних акцiй 
(часток) в його органах управлiння», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 13.03.2012 № 
394. Зараз триває робота щодо погодження такої iстотної участi та внесення змiн до 
статуту ТОВ КУА «Iнтер Кепiтал Груп» i ЄДРПОУ; 
- внесок в статутний капiтал ТОВ «НВПI «Київпроект» в сумi 729,0 тис. грн.  
В 2016 роцi внесок в статутний фонд ТОВ «НВПI «Київпроект» в сумi 729,0 тис. грн. було 
переквалiфiковано в статтю «Iншi необоротнi активи». Це обумовлено тим, що 
Господарським судом мiста Києва вiд 18.10.2016 р. (справа № 910/20340/14) прийнято 
рiщення про витребування у ТОВ «НВПI «Київпроект» безпiдставно набуте майно, 
передане у статутний фонд. Пiсля остаточного набрання сили рiшенням суду активи, якi 
були внесенi до статутного фонду ТОВ «НВПI «Київпроект», були повернутi Товариству i 
вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдповiдним чином. 
Рiшенням Господарського суду м.Києва вiд 18.10.2016р. та Постановою Київського 
апеляцiйного Господарського суду вiд 16.08.2017р. у власнiсть Товариства було 
повернуто майно, витребуване у ТОВ «НВПI «Київпроект». 
Станом на 31.12.2017 р. в рядку рядку «Iншi необоротнi активи» вiдображено тiльки 
частку iстотної участi в ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп» в розмiрi 3 800 тис. грн. 



6.7. Примiтка до рядкiв Балансу 1101 «Виробничi запаси», 1102 «Незавершене 
виробництво», 1103 «Готова продукцiя», 1104 «Товари» 
Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова продукцiя Iншi матерiали Товари 
Всього 
Залишок на 01.01.2017 294 8020 - - - 8314 
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - - 
Списання у зв’язку з припиненням визнання згiдно з МСФО - - - - - - 
Надходження в результатi об’єднання бiзнесу 189 4302 4491 
Надiйшло запасiв 3169 53 360 - - 252 56781 
Собiвартiсть використаних запасiв 3142 - - - - 3142 
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 13 51478 - - 252 51743 
Списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї протягом звiтного перiоду - 517 - 
- - 517 
Сума сторнування списання вартостi запасiв протягом звiтного перiоду - - - - - 
Залишок на 31.12.2017 497 13687 - - - 14184 
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - - 
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань - - - - - - 
За 2016 рiк: 
Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова продукцiя Iншi матерiали Товари 
Всього 
Залишок на 01.01.2016 року 170 4 787 - - - 4 957 
в т. ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж  
Списання у зв’язку з припиненням визнання згiдно МСФЗ - - - - -  
Надiйшло запасiв за 2016 рiк 1 963 28 762 - - - 30 725 
Собiвартiсть використаних запасiв 1 826 - - - - 1 826 
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 13 26 821 - - - 26 834 
Списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї протягом звiтного перiоду - - - - - 
- 
Сума сторнування списання вартостi запасiв протягом звiтного перiоду - - - - - - 
Залишок на 31.12.2016 294 6 728 - - - 7 022 
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - - 
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань - - - - - - 
Запаси станом на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. вiдображенi за первiсною вартiстю.  
Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає. 
В серпнi 2017р.було визнано зменшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв на 517 тис.грн., 
як знецiнення незавершеного виробництва. 
6.8. Примiтка до рядкiв Балансу 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги», 1130-1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть». 
Найменування показника структури поточної дебiторської заборгованостi Станом на 
31.12.2017 р. Станом на 31.12.2016 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 109 7 174 
Резерв пiд знецiнення (резерв сумнiвних боргiв) (59) (2 188) 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 2 050 4 986 
в т.ч. заборгованiсть зв’язаних сторiн  
Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 3 500 2 828 
Резерв пiд знецiнення (137) (143) 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за виданими авансами 3 363 2 685 
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 278 408 
Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами - - 
Заборгованiсть за розрахунками за претензiями 2 138 4 378 
Заборгованiсть за розрахунками з єдиного соцiального внеску - 16 
Заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами 71 60 



Резерв пiд знецiнення (391) (965) 
Балансова вартiсть iншої поточної заборгованостi 1 818 3 489 
в т.ч. заборгованiсть зв’язаних сторiн  
Згiдно з облiковою полiтикою Групи, резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 
визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської 
заборгованостi.  
Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 
Всього 
Залишок на 01.01.2016 р. 993 1707 3939 6 639 
Створено резерву протягом 2016 року 1 263 776 58 2 097 
Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву протягом 2016 року (68) (3 750) 
(1300) (5 118) 
Сторнування резерву протягом 2016 року - - (322) (322) 
Залишок на 31.12.2016 р. 2 188 965 143 3 296 
Створено резерву протягом 2017 року 50 -  
57 107 
Надходження в результатi об’єднання бiзнесу - -  
17 17 
Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву протягом 2017 року (214) (574)  
(80) (868) 
Сторнування резерву протягом 2017 року (1965) -  
- (1965) 
Залишок на 31.12.2017 р. 59 391 137 587 
6.9. Примiтка до рядкiв Балансу 1165 «Грошовi кошти та їх еквiваленти». 
Найменування показника структури грошових коштiв Станом на 31.12.2017 р. Станом на 
31.12.2016 р. 
Каса - - 
Поточнi рахунки в банках 2 614 1 194 
Iншi рахунки в банках - - 
Грошовi кошти в дорозi - - 
Еквiваленти грошових коштiв - - 
Всього 2 614 1 194 
Грошових коштiв, якi є в наявностi, та якi недоступнi для використання Групам, немає нi 
станом на 01 сiчня 2017 року, нi станом на 31 грудня 2017 року. 
Найменування показника 2017 рiк 2016 рiк 
Роздiл I «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi» 
Iншi надходження: 
надходження вiд операцiйної оренди активiв - - 
надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв - - 
надходження вiд реалiзацiї iноземної валюти - - 
надходження вiд дiяльностi обслуговуючих господарств - - 
надходження вiд фонду соцiального страхування (лiкарнянi) 320 139 
надходження вiд погашення позик спiвробiтникам 14 195 
надходження по розрахункам за претензiями 22 44 
Всього 356 378 
Iншi витрачання: 
вартiсть реалiзованої iноземної валюти - - 
виплати по судовому рiшенню 432 37 
перерахування профспiлковому комiтету 225 171 
Виплата лiкарняних 223  
Штрафи, пенi 3  



Надання позики спiвробiтникам 2 95 
Доплата наукової пенсiї 13 7 
Iншi 25 38 
Всього 923 348 
Роздiл II «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi» 
Iншi надходження: 
надходження вiд повернення позик, наданих iншим сторонам - - 
надходження вiд форвардних контрактiв - - 
Iншi - - 
Всього - - 
Iншi платежi: 
позики грошовими коштами, наданi iншим сторонам - - 
виплати грошових коштiв за форвардними контрактами - - 
Iншi - - 
Всього - - 
Роздiл III «Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi» 
Iншi надходження: 
- - 
Iншi - - 
Всього - - 
Iншi платежi: 
викуп ранiше випущених власних акцiй - - 
погашення заборгованостi за фiнансовою орендою - - 
Iншi - - 
Всього - - 

Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом 2017 року не 
вiдбувалося. 
6.10. Примiтка до рядка Балансу 1495 «Власний капiтал». 
Власний капiтал товариства має наступну структуру: 
Найменування показника структури капiталу Станом на 31.12.2017 р. Станом на 
31.12.2016 р. Призначення та умови використання. 
Зареєстрований статутний капiтал 12 215 12 215 Зареєстрований статутний капiтал, згiдно 
зi Статутом товариства 
Капiтал у дооцiнках 14 728 14 728 Дооцiнка фiнансових iнвестицiй, доступних для 
продажу» 14 728 тис.  
Додатковий капiтал - -  
Емiсiйний дохiд - -  
Неоплачений капiтал - -  
Вилучений капiтал (22) -  
Резервний капiтал 1 832 1 832 Резервний капiтал товариства створюється в розмiрi 15% 
статутного капiталу товариства. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних 
вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства в розмiрi не менше 5%. Резервний капiтал 
створюється для покриття збиткiв товариства, а також для збiльшення статутного 
капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї товариства. 
Iншi резерви  
Нерозподiлений прибуток 29 637 32 669 Прибуток товариства утворюється з надходжень 
вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i 
витрат на оплату працi. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженнi 
товариства. Порядок розподiлу прибутку визначається загальними зборами акцiонерiв. 
Всього 58 390 61 444  
 



Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 
Найменування показника Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2016 р. 
Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску 6 107 456 6 107 456 
Кiлькiсть випущених акцiй (шт.) 6 107 456 6 107 456 
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 2,00 2,00 
Кiлькiсть акцiй, з якими пов’язанi привiлеї та обмеження (шт.) - - 
Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) - - 
Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу товариства (шт.) - 
- 
Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими контрактами 
(шт.) - - 
Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 6 107 456 6 107 456 
Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй - 
Статутний капiтал Групи сплачений у повному обсязi. Права акцiонерiв встановленi 
Статутом товариства, Цивiльним кодексом, Законом України «Про акцiонернi товариства» 
та iншими законодавчими актами. Протягом 2017 року статутний капiтал не змiнювався. 
За даними Перелiку акцiонерiв, складеному ПАТ «НДУ» власниками акцiй Товариства є:  
1. Трейлорi Венчерз Лiмiтед (Кiпр) – 94, 411535 % 
2. Закрите акцiонерне товариств “Рокада” (Україна) – 0, 719481%  
3. ТОВ “СТАЛЬКОН М” ( Україна) – 0, 000016% 
4. ТОВ “КИЇВПРОЕКТ” ( Україна) – 0, 000016% 
5. Iншi фiзичнi особи в кiлькостi 915 осiб ( 4,868952 %), кожен з яких володiє часткою 
менше 10% та серед яких вiдсутнi кiнцевi бенефiцiарнi власники.  
Загальна кiлькiсть акцiй – 6 107 456 штук. 
Загальна вартiсть акцiй – 12 214 912,00 грн. 
Станом на 31 грудня 2017 року: 
- вiдсутнi права, привiлеї та обмеження щодо акцiй товариства, включаючи обмеження з 
виплати дивiдендiв i повернення капiталу; 
- вiдсутнi акцiї, зареєстрованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з продажу; 
- вiдсутнi частки керiвництва в статутному капiталi. 
Протягом 2017 року акцiонерам дивiденди не виплачувались 
19 квiтня 2017 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв. Згiдно ст. 68 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» акцiонери , якi були зареєстрованi для участi в зборах та 
голосували проти попереднього прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, мають право вимагати обов’язкового викупу Групам належних 
акцiонерам акцiй. Про своє право заявили 2 акцiонери. Умови договору i цiна викупу 
акцiй затвердженi Наглiдовою радою 21.04.2017 р. Протокол № 36. Станом на 31 грудня 
2017 року Група має на балансi власнi викупленi акцiї в кiлькостi 3613 штук на суму 22 
тис. грн. Акцiї були викупленi в травнi 2017 р. за цiною 5,99 грн.  
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)» 
Найменування показника 31.12.2017 р. 31.12.2016 р. 
Залишок нерозподiленого прибутку на початок року 31 540 436 
Виправлення помилок 1 129 -417 
Скоригований залишок на початок року 32 669 19 
Прибуток (збиток) 4 111 524 
Iншi змiни в прибутку: 30 997 
Перенесення з капiталу в дооцiнках - 10 097 
Перенесення з додаткового капiталу - 20 900 
Результат вiд об’єднання бiзнесу (7 718)  
Залишок на кiнець року 29 062 31 540 
6.11. Примiтка до рядка Балансу 1660 «Поточнi забезпечення». 



Вид забезпечення Залишок на початок року Надходження вiд об’єднання бiзнесу 
Створено забезпечень протягом року Викорис-тано забезпечень протягом року 
Сторнування не використаної частини забезпечень Сума очiкуваного вiдшкодування 
витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року 
2017 рiк  
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 893 1283 3197 (2228) - - 3 145 
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - - 
Забезпечення за судовими позовами - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв - - 
- - - - 
Iншi забезпечення - - - - - - 
Всього 893 1283 3197 (2228) - - 3145 
За 2016 рiк: 
Вид забезпечення Залишок на початок року Створено забезпечень протягом року 
Викорис-тано забезпечень протягом року Сторнування не використаної частини 
забезпечень Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при 
оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 646 823 (701) - - 768 
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - - 
Забезпечення за судовими позовами - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв - - 
- - - - 
Iншi забезпечення - - - - - - 
Всього 646 823 (701) - - 768 
 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам призначене для вiдшкодування майбутнiх 
операцiйних витрат на оплату вiдпусток працiвникам Групи. Сума забезпечення 
визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, 
визначеного в наказi про облiкову полiтику.  
6.12. Примiтка до рядкiв Балансу 1615 «Поточна заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги, 1620 «Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, 1630 «Поточна 
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi», 1635 «Поточна кредиторська 
заборгованiсть за одержаними авансами», 1640 «Поточна кредиторська заборгованiсть за 
розрахунками з учасниками, 1690 «Iншi поточнв зобов’язання». 
Найменування показника структури поточних зобов’язань Станом на 31.12.2017 р. Станом 
на 31.12.2016 р. 
Поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3 274 1 778 
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, в.ч. 1 919 931 
ПДВ до сплати 1002 345 
Орендна плата за землю до сплати 437 413 
Податок на нерухоме майно до сплати 152 83 
Рентна плата за спецiальне водокористування до сплати 2 2 
ПДФО 228 81 
Вiйськовий збiр до сплати 26 7 
Податок на прибуток 72 - 
Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 943 364 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, в .ч. 11 782 7 807 
Аванси, одержанi за останнiй мiсяць оренди примiщень 2 292 1 728 



Аванси за проектнi роботи 9 488 6 128 
Аванси за iншi послуги 2 24 
Поточна заборгованiсть за розрахунками з учасниками - - 
Iншi поточнi зобов’язання, в т.ч. 285 3 
Поворотна фiнансова допомога 176  
Iншi 109 3 
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 р. за строками виникнення: 
- 2689 тис. грн. – до 12 мiсяцiв; 
Поточна кредиторська заборгованiсть не включає в себе простроченої заборгованостi. В 
2017 р. визнано дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi за розрахунками в сумi 
14,0 тис. грн. 
6.13. Примiтка до рядкiв Балансу 1060 «Вiдстрочений податковий актив», 1560 
«Вiдстроченi податковi зобов’язання», рядка Звiту про фiнансовi результати 2300 
«Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi».  
Група є платником податку на прибуток на загальних пiдставах i не має жодних пiльг зi 
сплати податку. 
За 2017 рiк за даними бухгалтерського облiку Група має фiнансовий результат до 
оподаткування в розмiрi 1 332,00 тисяч гривень. З метою визначення прибутку, що 
пiдлягає оподаткуванню, здiйснено коригування фiнансового результату вiдповiдно до 
норм податкового законодавства на 295,0 тисяч гривень. Об'єкт оподаткування податком 
на прибуток складає 2 063,0 тисяч гривень. Нарахований податок на прибуток 372,0 тисяч 
гривень. За 2016 рiк Група мало прибуток у сумi 1 418,0 тисяч гривень. Коригування 
фiнансового результату здiйснено на 1774,0 тисяч гривень. Об'єкт оподаткування 
податком на прибуток склав 3 192,0 тисяч гривень. Нарахований за 2016 рiк податок на 
прибуток складав 575,0 тисяч гривень. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання та активи представленi наступним чином: 
Найменування статтi 2017 р. 2016 р. 
Поточний податок на прибуток 372 575 
Змiна вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з: - - 
виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 588 650 
збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 
Усього витрати з податку на прибуток 960 1236 
Для розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 01.01.2017 р. 
використовувалась ставка податку на прибуток в розмiрi 18%, станом на 31.12.2017 р. – 18 
%.  
Найменування статтi Залишок на початок року Об’єд-нання компа-нiй Переве-дення до 
довго-строкових активiв, утримува-них для продажу Визнанi в прибутках /збитках 
Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець року 
2016 рiк  
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 
та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 
Основнi засоби (530) - - (98) - (628) 
Резерви пiд знецiнення активiв 1 191 - - (597) - 594 
Дебiторська заборгованiсть бюджету, що виникла до 01.04.2011 р. 731 - - - - 731 
Резер вiд знецiнення фiнансових iнвестицiй  
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р. (386) 
- - - - (386) 
Незвершене виробництво - - - 61 - 61 
Забезпечення виплат персоналу 24 - - (22) - 2 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р. - 
- - - - - 
Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - - 



Iншi - - - - - - 
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 1 030 - - (656) - 374 
Визнаний вiдстрочений податковий актив 1 030 - - (656) - 374 
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання - - - - - - 
2017 рiк  
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 
та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - 115 - 115 
Основнi засоби -628 - - -151 - -779 
Резерви пiд знецiнення активiв 594 - - -489 - 105 
Резер вiд знецiнення фiнансових iнвестицiй 731 731 
Дебiторська заборгованiсть бюджету, що виникла до 01.04.2011 р. - - - - - - 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р. -386 - 
- - - -386 
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р. 61 - - -61 -  
Забезпечення виплат персоналу 2 - - -2 - - 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р. - 
- - - - - 
Iншi - - - - - - 
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 374 - - -588 - -214 
Визнаний вiдстрочений податковий актив 374 - - -374 - - 
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання - - - 214 - 214 
7. Окремi примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд ) за 2017 
рiк. 
7.1. Примiтка до рядка Звiту про фiнансовi результати 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)». 
Найменування показника 2017 р. 2016 р. 
Дохiд вiд реалiзацiї проектно-вишукувальних робiт 35 187 11302 
Дохiд вiд оренди майна 31 588 22583 
Дохiд вiд послуг технiчного архiву 167  
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 261 - 
Дохiд вiд iнших послуг 177 273 
Всього 67 380 34158 
Зрiст доходiв обумовлений залученням нових орендарiв, зростанням тарифної ставки на 
оренду примiщень та приєднанням 8 Дочiрнiх пiдприємств до складу Групи. 
7.2. Примiтка до рядкiв Звiту про фiнансовi результати 2120 «Iншi операцiйнi доходи», 
2220 «Iншi фiнансовi доходи», 2240 «Iншi доходи» 
Доходи, крiм доходi вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2017 р. 2016 р. 
Iншi операцiйнi доходи: 
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 371  
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 48 38 
Операцiйна курсова рiзниця - - 
Штрафи, пенi, неустойки 22 4 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 649 149 
Дохiд вiд компенсацiї орендарями комунальних послуг 6 168 6 598 
Дохiд вiд зменшення резерву пiд дебiторську заборгованiсть - 322 
% на залишок коштiв на поточних рахунках 180 90 
Iншi 1 2 
Всього 8 439 7 203 
Iншi фiнансовi доходи: 
Дивiденди - - 
Проценти - 5 
Фiнансова оренда активiв - - 



Дохiд вiд амортизацiї дисконту 768 895 
Всього 768 900 
Iншi доходи: 
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй - - 
Неоперацiйна курсова рiзниця - - 
Оприбуткування нерухомостi, повернутої з чужого незаконного володiння згiдно рiшення 
суду 629 - 
Iншi  
Всього 629 - 
7.3. Примiтка до рядкiв Звiту про фiнансовi результати 2050 «Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)», 2130 «Адмiнiстративнi витрати», 2140 «Витрати на 
збут», 2180 «Iншi операцiйнi витрати», 2250 «Фiнансовi витрати», 2270 «Iншi витрати». 
Витрати 2017 р. 2016 р. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 
Собiвартiсть реалiзованих послуг:  
Матерiальнi витрати 848 322 
Комунальнi послуги 408 5427 
Витрати на оплату працi 20 857 6 079 
Нарахування на заробiтну плату 4 242 1 281 
Амортизацiя 1 001 670 
Субпiдряд 10 001 5 520 
Податки 5 710 4 864 
Витрати на ремонт примiщень та обладнання 5 575 1 331 
Витрати на утримання будинку 1 217 831 
Витрати на утримання транспорту 94  
Оренда ОЗ 850  
Iншi 425 501 
Всього 51 228 26 826 
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 250 - 
Всього собiвртiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 51 478 26 821 
Адмiнiстративнi витрати: 
Витрати на канцтовари та iншi офiснi ТМЦ 186 810  
Витрати на оплату працi 8 137 2 527 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1 486 546 
*Операцiйна оренда активiв - - 
Амортизацiя 238 197 
Податки 171 109 
Витрати на утримання адмiнiстративних примiщень 583  
Витрати на утримання транспорту 390  
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування загальногосподарського обладнання 116 
469 
Витрати на ремонт примiщень 116  
Юридичнi послуги 1 346 5 461 
Iнформацiйно-консультацiйнi та iншi професiйнi послуги 835  
Зв'язок 176  
Послуги банкiв 139  
Оренду ОЗ 438  
Iншi послуги 93 568 
Всього 14 450 10 687 
Витрати на збут: 
Витрати на рекламу 121 6 
Заробiтна плата з нарахуваннями вiддiлу реклами та маркетингу 292 - 



Всього 413 6 
Iншi операцiйнi витрати 
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 32 14 
Списання знецiнених активiв 517  
Комунальнi витрати 5 388 - 
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 107 2 097 
Списання дебiторської заборгованостi 193 - 
Операцiйна курсова рiзниця та собiвартiсть реалiзованої валюти 12 - 
Операцiйнi оренда активiв - - 
Штрафи, пенi, неустойки 42 38 
Вiдрахування до профспiлкового комiтету 142 128 
Витрати на оплату лiкарняних за рахунок пiдприємсва 282 78 
ЄСВ на оплату лiкарняних 32 
Сторнування резерву на знецiнення (1 965)  
Iншi 244 171 
Всього 4 994 2 558 
Фiнансовi витрати 
Витрати вiд дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi 281 388 
Iншi  
Всього 281  
Iншi витрати 
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - - 
Уцiнка фiнансових iнвестицiй 10 - 
Витрати вiд зменшення корисностi активiв 164 - 
Неоперацiйна курсова рiзниця - - 
Списання необоротних активiв 355 50 
Iншi - - 
Всього 529 50 
8. Iнформацiя за сегментами 
Управлiнський персонал визначає органiзацiйну структуру Групи за ознаками 
вiдмiнностей продуктiв та послуг за наступними операцiйними сегментами: 
• Проектнi роботи – здiйснються проектнi та вишукувальнi роботи для нового 
будiвництва, реконструкцiї i капiтального ремонту, а саме: 
розроблення мiстобудiвної документацiї; 
архiтектурне та будiвельне проектування; 
проектування внутрiшнiх та зовнiшнiх iнженерних мереж, систем i споруд; 
iнженерно-геологiчнi вишукування; 
виконання топографо-геодезичних робiт: геодезичних, зйомочних, спецiальних 
iнженерно-геодезичних, iнженерно-геодезичних для забезпечення будiвництва, 
кадастрових зйомок, пов’язаних з веденням державного земельного кадастру; 
розробка проектiв iнтер’єрiв та дизайну;. 
типове та експериментальне проектування об’єктiв житлового, громадського та 
комунального призначення; 
ведення авторського нагляду за будiвництвом. 
• Оренда - надаються послуги здавання в оренду власного нерухомого майна. 
• Полiграфiчнi послуги - виконуються випуск проектної документацiї; iлюстративно-
художнє оформлення книг, буклетiв, проспектiв, iншої друкованої продукцiї; випуск 
полiграфiчної продукцiї; оформлення галузевих виставок. 
Для цiлей представлення звiтних сегментiв, зазначених вище, об’єднання операцiйних 
сегментiв не здiйснювалося. 
Управлiнський персонал Групи здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi 
кожного з сегментiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки 



результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на пiдставi 
операцiйного прибутку або збиткiв. Фiнансовi та iнвестицiйнi операцiї, а також податок на 
прибуток розглядаються з точки зору всiєї Групи i не розподiляються на операцiйнi 
сегменти. 
 
 
Доходи, витрати та результати сегментiв за 2017 рiк 
Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього 
Проектнi роботи Оренда  
Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв:  
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: 35 187 32 193 - 67 380 
Iншi операцiйнi доходи 872 7 567 - 8 439 
Фiнансовi доходи - -  
Iншi доходи - -  
Доходи вiд iнших с-егментiв:  
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - 
Iншi операцiйнi доходи - - - - 
Фiнансовi доходи - - - - 
Iншi доходи - - - - 
Усього доходiв сегментiв 36 059 39 760 0 75 819 
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - 
Iншi операцiйнi доходи - - - - 
Фiнансовi доходи - - 768 768 
Iншi доходи - - 629 629 
Усього доходiв пiдприємства 36 059 39 760 1 397 77 216 
Витрати сегментiв:  
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг -31917 -19 561 - -51 478 
Адмiнiстративнi витрати -4887 -9 563 - -14 450 
Витрати на збут - -413 - -413 
Iншi операцiйнi витрати -974 -4020 - -4 994 
Фiнансовi витрати - - - - 
Iншi витрати - - - - 
Усього витрат сегментiв -37778 -33 557 - -71 335 
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - - - - 
Адмiнiстративнi витрати - - - - 
Витрати на збут - - - - 
Iншi операцiйнi витрати - - - - 
Фiнансовi витрати - - -281 -281 
Iншi витрати - - -529 -529 
Податок на прибуток - - -960 -960 
Усього витрат пiдприємства -37778 -33 557 -1770 -73105 
Фiнансовий результат дiяльностi сегментiв -1 719 6 203 - 4 484 
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства -1 719 6 203 -373 4 411 
Активи та зобов’язання сегментiв за 2017 рiк. 
Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього 
Проектнi роботи Оренда  
Активи сегментiв:  
Основнi засоби та нематерiальнi активи 159 19 421 19 580 
Довгострокова дебiторська заборгванiсть - - 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1402 648 - 2 050 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2492 871 - 3 363 
Незавершене виробництво 13 687 - - 13 687 



Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50 1768 1 818 
Грошовi кошти 1 195 619 1 814 
Iншi оборотнi активи 237 12 - 249 
Необоротнi активи та групи вибуття - - -  
Нерозподiленi активи 37 046 37 046 
Всього активiв 19 222 23 339 37 046 79 607 
Зобов'язання сегментiв:  
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 9 500 2 282 - 11 782 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3015 259 - 3 274 
Поточнi забезпечення 2222 923 3 145 
Iншi поточнi зобов'язання 285 - - 285 
Нерозподiленi зобов'язання 3 092 3092 
Усього зобов'язань 15 022 3 464 3092 21 578 
Доходи, витрати та результати сегментiв за 2016 рiк 
Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього 
Проектнi роботи Оренда Полiграфiчнi послуги  
Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв:  
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: 11 302 22 856 - - 34 158 
Iншi операцiйнi доходи 7 203 - - 7 203 
Фiнансовi доходи - - -  
Iншi доходи - - -  
Доходи вiд iнших с-егментiв:  
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - - 
Iншi операцiйнi доходи - - - - - 
Фiнансовi доходи - - - - - 
Iншi доходи - - - - - 
Усього доходiв сегментiв 11 302 30 059 - - 41 361 
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - - 
Iншi операцiйнi доходи - - - - - 
Фiнансовi доходи - - - 900 900 
Iншi доходи - - - - - 
Усього доходiв пiдприємства 11 302 30 059 - 900 42 261 
Витрати сегментiв:  
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг (9 859) (16 967) - - (26 826) 
Адмiнiстративнi витрати (577) (10 110) - - (10 687) 
Витрати на збут - (6) - - (6) 
Iншi операцiйнi витрати (227) (2 331) - - (2 558) 
Фiнансовi витрати - - - - - 
Iншi витрати - - - - - 
Усього витрат сегментiв (10 663) (29 414) - - (40 077) 
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - - - - - 
Адмiнiстративнi витрати - - - - - 
Витрати на збут - - - - - 
Iншi операцiйнi витрати - - - - - 
Фiнансовi витрати - - - (388) (388) 
Iншi витрати - - - (50) (50) 
Податок на прибуток - - - (1 236) (1 236) 
Усього витрат пiдприємства (10 663) (29 414) - (1 674) (41 751) 
Фiнансовий результат дiяльностi сегментiв 639 645 - - 1284 
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 639 645 - (774) 510 
 
Активи та зобов’язання сегментiв за 2016 рiк. 



Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього 
Проектнi роботи Оренда Полiграфiчнi послуги  
Активи сегментiв:  
Основнi засоби та нематерiальнi активи 101 7 521 - 7 820 15 442 
Довгострокова дебiторська заборгванiсть 4 824 4 824 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 50 4 931 5 - 4 986 
Незавершене виробництво 8 020 - - - 8 020 
Iншi оборотнi активи 1 239 - - - 1 239 
Необоротнi активи та групи вибуття - - - - - 
Нерозподiленi активи - - 38 806 38 806 
Всього активiв 9 410 12 452 5 51 450 73 317 
Зобов'язання сегментiв:  
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 6 055 1 740 12 - 7 807 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 369 1 409 - - 1 778 
Iншi поточнi зобов'язання 802 - - - 802 
Нерозподiленi зобов'язання - - - 1 486 1 486 
Усього зобов'язань 7 226 3 149 12 1 486 11 873 
9. Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн. 
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» Група 
розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж Групам та зв'язаними 
сторонами. До зв'язаних сторiн Група вiдносить: 
- юридичних осiб, якi контролюють компанiю (наприклад, материнська компанiя); 
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в компанiї, яка надає їм змогу 
суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу 
суттєво впливати на дiяльнiсть компанiї, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного 
капiталу компанiї); 
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; 
- юридичних осiб, якi є спiльним Групам, в якому компанiя є контролюючим учасником; 
- фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; 
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї. 
Згiдно з iснуючими критерiями визначення пов’язаних осiб , пов’язанi сторони Товариства 
роздiляються на такi категорiї: 
- Вищий управлiнський персонал Товариства; 
- Компанiї, в яких Група має частку в статутному капiталi та над дiяльнiстю яких має 
суттєвий контроль. 
Ця фiнансова звiтнiсть включає звiтнiсть материнської компанiї – ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 
та її дочiрнiх компанiй, зазначених нижче: 
- Дочiрнє пiдприємство «Київметалпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київдормiстпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київiнжпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київцивiльпроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київтелекомелектропроект» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київгео» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут «Київпроект-1» 
- Дочiрнє пiдприємство «Iнститут Генерального плану м.Києва», 
єдиним власником та засновником яких є ПАТ «Київпроект»; 
Iнформацiя про операцiї i сальдо заборгованостi мiж материнською компанiєю та її 
дочiрнiми компанiями розкрита в окремiй фiнансовiй звiтностi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», у 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони».  
Операцiй мiж Групою та її зв’язаними сторонами протягом 2017 року не вiдбувалося; 
гарантiї зв’язаним сторонам Група не надавала та вiд зв’язаних сторiн не отримувала. 



Станом на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р. Група має наступнi пов’язанi сторони: 
- Вищий управлiнський персонал Групи.  
Розкриття iнформацiї щодо виплат провiдному управлiнському персоналу. 
В цiлях пiдготовки фiнансової звiтностi до ключового управлiнського персоналу 
вiднесенi: Директор, заступники директора, головний бухгалтер.  
Винагороди, одержанi провiдним управлiнським персоналом товариства включать в себе 
наступнi виплати: 
Види виплат За 2017 р. 
тис. грн. За 2016 р. 
тис. грн.  
Поточнi виплати (заробiтна плата з нарахуваннями) 5 280 1 972 
Довгостроковi виплати - - 
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - - 
Виплати при звiльненнi - - 
Платежi на основi акцiй - - 
Позики - - 
Всього 5 280 1 972 
10. Умовнi активи та зобов’язання.  
Група протягом звiтного року у справах про банкрутство в якостi боржника не 
перебувало. 
За 2017 року ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» було учасником 4 судових проваджень, якi уже 
завершено. 
У 2017 роцi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» отримало задоволення своїх майнових вимог у справi 
про визнання договору купiвлi - продажу примiщень недiйсним, про витребування майна з 
чужого незаконного володiння та усунення першкод в користуваннi майном Товариства. 
За результатами тривалого розгляду господарського спору мiж ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 
(Позивач) та ТОВ «НВПI «КИЇВПРОЕКТ» (Вiдповiдач) про визнання рiшень загальних 
зборiв засновникiв ТОВ «НВПI «Київпроект» недiйсними, витребування майна з чужого 
незаконного володiння, набутого без достатньої правової пiдстави, Київським 
апеляцiйним господарським судом 16.08.2017 року винесено постанову, якою 
пiдтверджено законнiсть рiшення Господарського суду м. Києва вiд 18.10.2016р. про 
задоволення позовних вимог ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» в повному обсязi. 
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» як кредитор продовжує брати участь у трьох провадженнях, 
порушених вiдносно боржникiв в 2014-2017рр., а саме: у справах про банкрутство на 
загальну суму 331 835,05 грн. 
Забезпечення за судовими справами не створювались, у зв’язку з тим, що ймовiрнiсть 
вибуття ресурсiв становить менше 50%. 
11. Управлiння ризиками та iнша iнформацiя.  
11.1. Операцiї з iнструментами власного капiталу. 
Протягом 2017 року Група не здiйснювало операцiй з iнструментами власного капiталу. 
Протягом 2017 року Група не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами 
хеджування та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю 
хеджування.  
11.2. Iнформацiя про виконання значних правочинiв в 2017 роцi. 
Вiдповiдно до пiдпункту 4) частини 1 статтi 2 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення Групам власних 
акцiй), учинений акцiонерним Групам, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є 
його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi. 
Статутом Товариства (пункт 9.19), затвердженим загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
«КИЇВПРОЕКТ» 19.04.2017) рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартiсть майна та послуг, що є його предметом, становить понад 25 вiдсоткiв вартостi 



активiв, приймається Загальними зборами акцiонерiв. 
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" (за 2016 рiк) 
вартiсть активiв Товариства становила 65 766 тис.грн. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"КИЇВПРОЕКТ" вiд 19.04.2017 року схвалено попереднє надання згоду на вчинення 
Групам наступних значних правочинiв: 
1. Направленi на отримання Групам грошових коштiв (договори позики, кредитнi 
договори тощо) граничною сукупною вартiстю до 250 000 000 (Двiстi п’ятдесят мiльйонiв) 
гривень. 
2. Правочини по забезпеченню виконання Групам своїх зобов’язань за укладеними 
договорами (договори застави, поруки, iпотеки, тощо) граничною сукупною вартiстю до 
500 000 000 (П’ятсот мiльйонiв) гривень. Уповноважити Директора Товариства протягом 
одного року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 
вчинення (виконання) вiд iменi Товариства зазначених правочинiв з правом 
передоручення за умови одержання дозволу вiд Наглядової ради Товариства. 
11.3. Iнформацiя про вчинення Групам правочинiв в яких є зацiкавленiсть. 
Протягом 2017 року Група не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є 
зацiкавленiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 р. № 514-VI. 
11.4. Управлiння ризиками. 
Для дiяльностi Товариства характерна низка фiнансових ризикiв: ринковий ризик (у тому 
числi валютний ризик та ризик вiдсоткових ставок), ризик концентрацiї, кредитний ризик 
та ризик лiквiдностi. Пiдприємство переглядає та узгоджує свою полiтику управлiння 
ризиками для мiнiмiзацiї негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi показники 
дiяльностi Товариства. 
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв представленi таким чином: 
01.01.2017 31.12.2017 
I.ФIНАНСОВI АКТИВИ  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 24 550 24 710 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 4 824 5 323 
Iншi необоротнi активи 4 903 40 725 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 432 2 050 
Передплати виданi та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6 582 5459 
Грошi та їх еквiваленти 1 070 2 614 
Всього фiнансових активiв 47 361 80 881 
II. ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 778 3 274 
Аванси отриманi 7 807 11 782 
Iншi короткостроковi зобов'язання 2 285 6 237 
Iншi поточнi зобов'язання 3 285 
Усього за роздiлом III 11 873 21 578 
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i 
технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi 
економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, 
iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у 
нормативно-правовому регулюваннi та наявнiсть полiтичної та економiчної кризи. 
ПАТ «Київпроект» веде основну дiяльнiсть у сферi надання в оренду й експлуатацiю 
власного нерухомого майна. Протягом 2017 року функцiонування цiєї галузi економiки не 
зазнало значних негативних тенденцiй та коливань. Конкуренцiя в галузi була помiрною. 
Станом на 31 грудня 2017 року кiлькiсть операцiйного ризику помiрна, якiсть управлiння 
висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабiльний. 
Кредитний ризик – це ризик, який являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства 



через невиконання контрагентом свого зобов’язання перед Групам за договором. Даний 
ризик виникає в основному в зв’язку з дебiторською заборгованiстю орендарiв. Група 
створює резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi. 
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Групао не зможе виконати свої 
фiнансовi зобов’язання шляхом грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до 
управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної 
наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання зобов’язань Товариства по мiрi настання 
строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи 
при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди репутацiї Товариству. 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. 
Валютний ризик. Пiд валютним ризиком Група розумiє наявний або потенцiйний ризик 
для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних 
курсiв.  
У зв’язку з незначними коливанням валютних курсiв протягом 2017 року, iстотних 
факторiв валютного ризику, що впливають на фiнансовий стан товариства не iснує. 
Станом на 31 грудня 2017 року кiлькiсть валютного ризику незначна, якiсть управлiння 
висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабiльний. 
Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через порушення або недотримання Групам вимог законiв, нормативно-правових 
актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного 
тлумачення встановлених законiв або правил. 
На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове законодавство, 
положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли 
податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна 
база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення 
юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та 
адмiнiстративних стягнень. 
Протягом 2017 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам 
регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її 
наявностi. 
Станом на 31 грудня 2017 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику 
зростає. 
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, 
акцiонерами або регулятивними органами. 
Станом на 31.12.2017 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний. 
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 
виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i 
неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2017 року 
сукупний стратегiчний ризик низький, напрям ризику стабiльний. 
Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi 
дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. 
Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, 
квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує 
чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн. 
12. Аналiз фiнансової звiтностi 
12.1. Аналiз балансу (в % до валюти балансу) 
АКТИВ 01.01.2017 Питома вага, % 31.12.2017 Питома вага, % Зростання, зниження % 
Зростання, зниження абсолютна величина 
I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ  



Нематерiальнi активи 21 0% 189 0% 800% 168 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2 507 3% 1 818 2% -27% -689 
Основнi засоби 15 442 21% 19 391 24% 26% 3 949 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 24 530 33% 24 530 31%  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 4 824 7% 5 323 7% 10% 499 
Iншi необоротнi активи 4 903 7% 4 161 5% -15% -742 
Усього за роздiлом I 52 227 71% 55 412 69% 6% 3 185 
II. ОБОРОТНI АКТИВИ  
Запаси, незавершене виробництво 8 314 11% 14 184 18% 71% 5 870 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4 986 7% 2 050 3% -59% -2 936 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6 596 9% 5 708 7% -13% -888 
Грошi та їх еквiваленти 1 194 2% 2 614 3% 119% 1 420 
Усього за роздiлом II 21 090 29% 24 556 31% 16% 3 466 
БАЛАНС 73 317 79 968 9% 6 651 
ПАСИВ 01.01.2017 Питома вага, % 31.12.2017 Питома вага, % Зростання, зниження % 
Зростання, зниження абсолютна величина 
I. Власний капiтал  
Зареєстрований (пайовий) капiтал 12 215 17% 12 215 15%  
Капiтал у дооцiнках 14 728 20% 14 728 18%  
Резервний капiтал 1 832 2% 1 832 2%  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 32 669 45% 29 637 37% -9% -3 032 
Вилучений капiтал -22 0%  
Усього за роздiлом I 61 444 84% 58 390 73% -5% -3 054 
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення  
Поточна заборгованiсть за:  
довгостроковими зобов'язаннями  
товари, роботи, послуги 1 778 2% 3 274 4% 84% 1 496 
розрахунками з бюджетом 931 1% 1 919 2% 106% 988 
розрахунками зi страхування 97 0% 230 0% 137% 133 
розрахунками з оплати працi 364 0% 943 1% 159% 579 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 7 807 11% 11 782 15% 51% 
3 975 
Поточнi забезпечення 893 1% 3 145 4% 252% 2 252 
Iншi поточнi зобов'язання 3 0% 285 0% 9400% 282 
Усього за роздiлом III 11 873 16% 21 578 27% 82% 9 705 
БАЛАНС 73 317 79 968 9% 6 651 
12.2. Аналiз звiту про фiнансовi результати (динамiка зростання, зниження в %) 
Стаття 2017 2016 Зростання, зниження % Зростання, зниження абсолютна величина 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ  
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 67380 34158 97% 33 222 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (51478) (26826) 92% -24 652 
Валовий прибуток (збиток) 15902 7332 117% 8 570 
Iншi операцiйнi доходи 8439 7203 17% 1 236 
Адмiнiстративнi витрати (14450) (10687) 35% -3 763 
Витрати на збут (413) (6) 6783% -407 
Iншi операцiйнi витрати (4994) (2558) 95% -2 436 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: прибуток (збиток) 4484 1284 249% 3 200 
Iншi фiнансовi доходи 768 900 -15% -132 
Iншi доходи 629 0 0% 629 
Фiнансовi витрати (281) (388) -28% 107 
Iншi витрати (529) (50) 958% -479 
Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток) 5071 1746 190% 3325 



Витрати (дохiд) з податку на прибуток (517) (1236) -58% 719 
Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 4554 510 793% 4044 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ  
Назва статтi 2017 2016  
Матерiальнi затрати 7 300 6 720 9% 580 
Витрати на оплату працi 27 414 9 896 177% 17 518 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 5 723 2 102 172% 3 621 
Амортизацiя 1 245 875 42% 370 
Iншi операцiйнi витрати 28 835 22 563 28% 6 272 
Разом 70 517 42 156 67% 28 61 
 
12.3. Основнi показники оцiнки фiнансово – господарської дiяльностi Групи 
Нижче наведенi показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi Групи. 
Фiнансовий коефiцiент Формура для розрахунку Оптимальне значення Фактичне значення 
Примiтки 
31.12.2016 31.12.2017  
Аналiз лiквiдностi  
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi р. 1195 ф.1 : р.1695 ф.1 > 1 збiльшення 2,92 1,14 Станом 
на 31.12.2017 р. значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнює 1,14, що 
вище за оптимальне значення коефiцiєнта. Це свiдчить про достатнiсть ресурсiв Групи, якi 
можуть бути використанi для погашення його зобов’язань. 
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi р. 1195 ф.1 -р.1100 -р.1170: р.1695 ф.1 0,7-09 2,75 0,48 
Станом на 31.12.2017р. коефiцiєнт швидкої лiквiдностi дорiвнює 0,48, тобто менше за 
оптимальне значення. Пiдприємство за рахунок грошових коштiв i коштiв у розрахунках 
неспроможне швидко погасити поточнi зобов’язання за умови своєчасного проведення 
розрахункiв з дебiторами. 
Коефiцiєнт платоспроможностi ( абсолютної лiквiдностi) (р.1165 ф.1 ) : р.1695 ф.1 > 0.2 та  
<0.35 0,24 0,12 Станом на 31.12.2017р. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складає 0,12, що 
менше оптимального значення. Це свiдчить про нездатнiсть пiдприємства погасити всi 
короткостроковi зобов’язання за рахунок грошових коштiв.>Аналiз платоспроможностi  
Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) р. .1495 ф.1 : р.1900 ф.1 >0,5 0,93 0,73 
Станом на 31.12.2017р. значення коефiцiєнту платоспроможностi дорiвнювало 0,73, що 
вiдповiдає оптимальному значенню коефiцiєнта . Це свiдчить про незалежнiсть Групи вiд 
кредиторiв. На кожнi 100 грн. активiв пiдприємства припадає 73 грн. власних коштiв.  
Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (стiйкостi) р. .1495 ф.1 : р.1595 ф.1+р.1695 ф.1 1 13,53 
2,71 Станом на 31.12.2017 р. значення коефiцiєнту платоспроможностi дорiвнювало 2,71, 
що означає , що пiдприємство фiнансово стiйке i не залежить вiд iнвесторiв i кредиторiв. 
Коефiцiєнт фiнансової залежностi (концентрацiї позикового капiталу) р. .1900 ф.1 : р.1495 
ф.1 Критичне значення 2 1,07 1,37 Чим нижчий цей показник, тим менша заборгованiсть 
пiдприємства, тим стiйкiший його стан. Оптимальне значення станом на 31.12.2017 р. 
Коефiцiєнт фiнансового ризику (спiввiдношення позикових i власних коштiв) р. 
1595+р.1695 ф.1 : р.1495 ф.1 <= 0.5 .Критичне значення 1 0,07 0,37 Станом на 31.12.2017 р. 
коефiцiєнт становив 0,37. Значення показника вiдповiдає оптимальному значенню, що 
свiдчить про достатнiй обсяг власних коштiв пiдприємства у порiвняннi з його поточними 
зобов’язаннями.  
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами р. .1495 + р.1520 
+р.1525+р.1660+р.1665-р.1095 : р.1195 ф.1 > 0,1 0,70 0,25 Станом на 31.12.2017р. вiн 
становив 0,25, що вiдповiдає оптимальному значенню коефiцiєнта i свiдчить про те, що 
пiдприємство забезпечене власними оборотними засобами. 
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу р. .1495-р.1095 ф.1 : р.1495 ф.1 > 0,5, Критичне 
значення 0.1 0,14 0,05 Зi 100 грн. власного капiталу 5 грн використовується для 
фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладенi в оборотнi засоби, а 95 грн — 



капiталiзованi.  
Коефiцiєнт вiдношення необоротних i оборотних активiв р. .1095 ф.1 : р.1195 ф.1 3,98 2,26 
Коефiцiент фiнансової стабiльностi 2,26 бiльше коефiцiента вiдношення необоротних i 
оборотних активiв. Пiдприємство є фiнансово незалежним. 
Аналiз дiлової активностi  
Коефiцiєнт оборотностi активiв (ресурсовiддача) р. 2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1300 гр.4+р.1300 ) 
ф.1 збiльшення 0,36 0,88 Значення коефiцiєнту оборотностi активiв у порiвняннi з 2016 р. 
збiльшилось. Ефективнiсть використання активiв з точки зору обсягу реалiзацiї не 
змiнилась – 0,88 грн реалiзацiї припадає на кожну гривню, вкладену в активи 
пiдприємства.  
Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) р. .2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1010 
гр.4+р.1010 ) ф.1 збiльшення 1,51 3,87 Визначається вiдношенням чистого доходу вiд 
реалiзацiї продукцiї до середньої вартостi всiх основних виробничих засобiв. 
Характеризує ефективнiсть використання основних фондiв i показує суму виручки, яка 
припадає на одну гривню коштiв, iнвестованих в основнi засоби пiдприємства. 
Коефiцiєнт оборотностi оборотних активiв (швидкiсть обороту активiв) р. .2000 ф.2 
:0,5*(гр.3 р.1195 гр.4+р.1195 ) ф.1 збiльшення 1,49 2,95 Значення коефiцiєнту оборотностi 
активiв у порiвняннi з 2016 р. має тенденцiю до збiльшення. Це свiдчить про те, що 
збiльшилась iнтенсивнiсть використання оборотних активiв з точки зору обсягу реалiзацiї. 
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi р. .2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1125 
гр.4+р.1125 ) ф.1 4,11 19,15 Протягом 2017р. спостерiгається збiльшення значення 
коефiцiєнта оборотностi дебiторської заборгованостi, це свiдчить про збiльшення часу мiж 
моментом вiдвантаження продукцiї (надання послуг) до моменту його оплати. 
Перiод оборотностi дебiторської заборгованостi 365/(р. .2000 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1125 
гр.4+р.1125 ) ф.1) 88,81 18,90 Середнiй перiод погашення дебiторської заборгованостi  
Доля дебiторської заборгованостi (р.1125 ф.1 гр. 3+р. 1125 гр.4)/2/р.1195 ф.1. 0,43 0,14 
Визначається вiдношенням середньої величини дебiторської заборгованостi до оборотних 
активiв пiдприємства. Характеризує долю дебiторської заборгованостi в складi оборотних 
активiв пiдприємства. 
Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi р. .2050 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1615 
гр.4+р.1615 ) ф.1 13,84 20,38 У 2017 роцi спостерiгалося збiльшення коефiцiєнту 
оборотностi кредиторської заборгованостi 
Перiод оборотностi кредиторської заборгованостi 365/(р. .2050 ф.2 :0,5*(гр.3 р.1615 
гр.4+р.1615 ) ф.1) 36,00 17,91 Тобто середнiй перiод погашення кредиторської 
заборгованостi за 2017 рiк становив 18 днiв. Величина показника коефiцiєнту оборотностi 
кредиторської заборгованостi у порiвняннi з оборотнiстю дебiторської заборгованостi 
свiдчить про те, що пiдприємство погашає свою заборгованiсть бистрiше, анiж його 
дебiтори. 
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу р. .2000 ф2: 0,5*(р. 1495 ф.1 гр.3 + р.195 ф.1 
гр.4) збiльшення 0,38 1,12 Визначається вiдношенням чистого доходу вiд реалiзацiї 
продукцiї до середньої вартостi власних коштiв пiдприємства. Показує кiлькiсть оборотiв 
власного капiталу за звiтний перiод i характеризує об'єм реалiзованої продукцiї, яка 
припадає на одну гривню власних коштiв, вкладених в дiяльнiсть пiдприємства. 
Аналiз рентабельностi  
Коефiцiент рентабельностi дiяльностi р.2350 ф.2 : р.2000 ф.2 >0 збiльшення 0,01 0,07 
Визначається як вiдношення чистого прибутку до суми чистого доходу вiд реалiзацiї 
продукцiї. Показник розмiру чистого прибутку на одну гривню доходу, характеризує 
ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство стало значно ефективнiшим 
Рентабельнiсть реалiзацiї р.2190 ф.2 : р.2000 ф.2 >0 збiльшення 0,04 0,07 Визначається як 
вiдношення суми фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi до суми чистого 
доходу вiд реалiзацiї продукцiї. Показує величину прибутку, одержану на кожну гривню 
чистого доходу вiд реалiзацiї. 
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