
Титульний аркуш 
 

21.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 5 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння ПрАТ "ДБК-4"    Романенко Володимир Володимирович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ДОМОБУДIВНИЙ  КОМБIНАТ №4" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05503160 

4. Місцезнаходження: 04074, Україна, Оболонський р-н, Київ, Лугова,13 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0444309666, 4309666 

6. Адреса електронної пошти: smv@dbk4.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2021, рiшенням Наглядової ради 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України, 21676262, 

Україна, 200080516 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

dbk4.com.ua 21.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

данi вiдсутнi 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ДОМОБУДIВНИЙ  КОМБIНАТ №4" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ДБК-4" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 23.05.1995 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 30426190 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 30 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1010 

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

 41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель 

 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлдових будiвель 

 23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 

2) IBAN 

 UA963253650000002600701695927 

3) поточний рахунок 

 UA963253650000002600701695927 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 д/в, МФО д/в 

5) IBAN 

 д/в 

6) поточний рахунок 

 д/в 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв IV i V  

категорiї складностi 

48-Л 26.12.2016 Державна архiтектурно -

будiвельна iнспекцiя України 

09.03.2021 

Опис 
По закiнченню термiну дiї лiцензiї Товариство планує отримати  нову 

лiцензiю на вказаний вид робiт. 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "Iнтелект -Iнвестменс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37063993 

4) Місцезнаходження 

 03124, м. Київ, вул. Вацлава Гавела,8 

5) Опис  

 депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи ( лiцезiя серiї АЕ № 263376, видана 

24.09.2013 р НКЦПФР).,дiяльнiсть торгiвлi цiнними паперами ( лiцензiя  серiї № АЕ 642001 

видана 13.05.2015 р. НКЦПФР) 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Будiвельно-монтажне управлiння № 1 ПрАТ "ДБК-4" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04074, Київська обл., Оболонський р-н, м.Київ, Лугова, 13 

3) Опис 

 До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають  статусу юридичної 

особи. Структурнi пiдроздiли, якi  входять до складу Товариства,  дiють  на  пiдставi  Положень,  

затверджених Наглядовою радою Товариства. 

 Товариство має право вiдкривати структурним пiдроздiлам поточнi  рахунки в установах 

банкiв.БМУ-1 створене з  метою  здiйснення будiвництва i введення в експлуатацiю житлових 

будинкiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення та iнших споруд, виконання робiт з 

покращеного оздоблення та дизайну примiщень, отримання на цiй  основi  прибутку для 

реалiзацiї iнтересiв акцiонерiв  товариства та задоволення потреб членiв трудового  колективу. 

 Дiяльнiсть БМУ-1 спрямована на забезпечення максимальної прибутковостi Товариства.  

 Предметом дiяльностi БМУ-1 є здiйснення будiвництва  i  введення  в дiю  житлових  будинкiв 

та споруд соцiального  призначення; зведення несучих та огороджуючих  конструкцiй будiвель i 

споруд; монтаж конструкцiй зовнiшнiх iнженерних мереж i систем, монтаж технологiчного 

устаткування; захист конструкцiй, устаткування та мереж; здiйснення iнших видiв дiяльностi, не 

заборонених чинним законодавством України. 

ЗЗБВ створене з  метою випуску збiрного залiзобетону для будiвництва i введення в дiю 

житлових будинкiв, об'єктiв соцiально - побутового призначення та iнших споруд. 

 Дiяльнiсть ЗЗБВ спрямована на забезпечення максимальної прибутковостi Товариства.  

Предметом дiяльностi ЗЗБВ є виробництво збiрного залiзобетону, товарних розчинiв та бетонiв, 

арматурних конструкцiй  та iнших  будiвельних    конструкцiй та їх реалiзацiя; виготовлення 

iнженерного залiзобетону; розробка, виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання; 

ремонт, виготовлення, монтаж нестандартного обладнання  та  технологiчної оснастки для 

будiвництва та промисловостi; здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним 

законодавством України. 

УВТК створене з метою матерiально-технiчного забезпечення основної дiяльностi Товариства в 

галузях виробництва бетонних розчинiв, виробiв з бетону, органiзацiї та здiйснення будiвництва 

житлових та нежитлових будiвель, виконання будiвельно-монтажних робiт та робiт iз 

завершення будiвництва.     

 Дiяльнiсть УВТК спрямована на забезпечення максимальної прибутковостi Товариства.  

 Предметом дiяльностi УВТК є придбання та органiзацiя зберiгання будiвельних матерiалiв, 



конструкцiй та обладнання; їх часткова переробка, комплектування i постачання на будiвельнi 

майданчики та iншi об'єкти; виробництво матерiалiв власними силами;  оптова торгiвля 

залишками будiвельних матерiалiв, їх вiдходами та некондицiйними конструкцiями i 

обладнанням;  здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним законодавством 

України. 

БМУ-3 створене з  метою  здiйснення будiвництва i введення в експлуатацiю житлових 

будинкiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення та iнших споруд, виконання робiт з 

покращеного оздоблення та дизайну примiщень, отримання на цiй  основi  прибутку для 

реалiзацiї iнтересiв акцiонерiв  товариства та задоволення потреб членiв трудового  колективу. 

 Дiяльнiсть БМУ-3 спрямована на забезпечення максимальної прибутковостi Товариства.  

 Предметом дiяльностi БМУ-3 є здiйснення будiвництва  i  введення  в дiю  житлових  будинкiв 

та споруд соцiального  призначення; зведення несучих та огороджуючих  конструкцiй будiвель i 

споруд; монтаж конструкцiй зовнiшнiх iнженерних мереж i систем, монтаж технологiчного 

устаткування; захист конструкцiй, устаткування та мереж;  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Найменування 

 Завод Залiзобетонних виробiв ПрАТ "ДБК-4" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04074, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, Лугова, 13 

3) Опис 

 До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають  статусу юридичної 

особи. ЗЗБВ створене з  метою випуску збiрного залiзобетону для будiвництва i введення в дiю 

житлових будинкiв, об'єктiв соцiально - побутового призначення та iнших споруд. 

 Дiяльнiсть ЗЗБВ спрямована на забезпечення максимальної прибутковостi Товариства.  

 Предметом дiяльностi ЗЗБВ є виробництво збiрного залiзобетону, товарних розчинiв та бетонiв, 

арматурних конструкцiй  та iнших  будiвельних    конструкцiй та їх реалiзацiя; виготовлення 

iнженерного залiзобетону; розробка, виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання; 

ремонт, виготовлення, монтаж нестандартного обладнання  та  технологiчної оснастки для 

будiвництва та промисловостi; здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

1) Найменування 

 Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї  ПрАТ "ДБК-4" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04074, Київська обл., Оболонський р-н, м.Київ, Лугова, 13 

3) Опис 

 До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають  статусу юридичної 

особи. УВТК створене з метою матерiально-технiчного забезпечення основної дiяльностi 

Товариства в галузях виробництва бетонних розчинiв, виробiв з бетону, органiзацiї та 

здiйснення будiвництва житлових та нежитлових будiвель, виконання будiвельно-монтажних 

робiт та робiт iз завершення будiвництва.     

 Дiяльнiсть УВТК спрямована на забезпечення максимальної прибутковостi Товариства.  

 Предметом дiяльностi УВТК є придбання та органiзацiя зберiгання будiвельних матерiалiв, 

конструкцiй та обладнання; їх часткова переробка, комплектування i постачання на будiвельнi 



майданчики та iншi об'єкти; виробництво матерiалiв власними силами;  оптова торгiвля 

залишками будiвельних матерiалiв, їх вiдходами та некондицiйними конструкцiями i 

обладнанням;  здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним законодавством 

України. 

 

1) Найменування 

 Будiвельно-монтажне управлiння № 3 ПрАТ "ДБК-4" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04074, Київська обл., Оболонський р-н, м. Київ, Лугова,13 

3) Опис 

 До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають  статусу юридичної 

особи.   

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 2/754/2211/20 Деснянський 

районний суд мiста 

Києва 

Олексiн Сергiй 

Станiславович 

ПрАТ "ДБК-4, ТОВ 

"ДБК-Партнер"" 

д/в Про захист справ споживачiв Призначено до 

судового 

розгляду 

Опис: 

д/в 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 д/в,  д/в д/в Штрафних санкцiй 

щодо емiтента у 2020 

року не було. 

Опис: 

д/в 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

В органiзацiйнiй структурi Товариства  вiдповiдно до попереднiх  звiтних перiодiв змiн не 

вiдбулося. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв- 1010 осiб. середня кiлькiсть зовнiшнiх 

сумiсникiв -24 осiб, середня кiлькiсть працюючих за цивiльно- правовими договорами - 25 осiб, 

Фонд оплати працi збiльшився в порiнянi з минулим роком у звязу iз збiльшенням обсягiв 

виробництва. На пiдприємствi велика увага придiляється створенню належних умов працi та 

вiдпочинку працiвникiв, медичного обслуговування, професiйного розвитку, створенню перших 

робочих мiсць для молодих фахiвцiв та обдарованої молодi, забезпеченню високого рiвня 

культури виробництва, пiдвищенню рiвня квалiфiкацiї, що закрiплено Колективним договором. 

 

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 

Товариство входить до  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд". Мiсцезнаходження  Корпорацiї м. Киїi, 

вул. Лугова, 13 

 

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 

Товариство спiльної дiяльностi з iншими товариствами не проводить 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика Товариства на 2020 рiк визначена у наказi вiд 09 сiчня 2020  року № 01"Про 



органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi", основи якої є незмiнними. Щорiчно на початок звiтного року управлiнський персонал 

оцiнює законодавчi змiни, вплив факторiв на дiяльнiсть Товариства та вносить доповнення до 

облiкової полiтики згiдно з вимогами МСФЗ та змiн у податковому законодавствi. 

Дата звiтностi за звiтний перiод: Фiнансова звiтнiсть Товариства складається  за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) за перiод що розпочався 01 сiчня 2020 року та 

закiнчився станом на кiнець дня 31.12.2020 року. На виконання ст. 12 Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та ст. 40 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами МСФЗ 1. Датою 

переходу на МСФЗ Товариство було обрано 01 сiчня 2012 року.  

За пiдсумками 2020 року Товариством пiдготовлено повний пакет фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ для надання iнвесторам та зовнiшнiм користувачам за станом на 31.12.2020 

року i складається з таких компонентiв: 

- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р.; 

- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2020 р.; 

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 р.; 

- звiт про власний капiтал за 2020 р.; 

- примiтки до фiнансової звiтностi за 2020 р. 

 

Функцiональна валюта та валюта подання:  

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства та 

валютою, у якiй подана ця фiнансова звiтнiсть. Всi данi, якi наведенi в гривнях, округленi до 

тисяч, якщо не зазначено iнше. 

 

Основа оцiнки: 

 Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної первiсної вартостi, згiдно  

з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО), мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), облiкової полiтики Товариства на пiдставi даних 

бухгалтерського облiку. 

Облiкова полiтика Товариства визначається вiдповiдно до Законiв України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", МСБО, МСФЗ, iнших законодавчих актiв України, 

рiшень керiвництва Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фiнансової 

полiтики, внутрiшнiх документiв, що визначають порядок здiйснення операцiй з рiзними 

фiнансовими iнструментами. 

Облiкова полiтика - це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, 

методiв i процедур, що використовуються ПрАТ "Домобудiвний комбiнат № 4" для складання та 

подання фiнансової звiтностi.   

Облiкова полiтика ПрАТ "Домобудiвний комбiнат № 4"- документ, головною метою якого є 

загальна регламентацiя застосованих на практицi в Товариствi прийомiв та методiв 

бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу. 

Положення облiкової полiтики Товариства є обов'язковими для безумовного виконання в 

поточному роцi.  

Протягом 2020 року до облiкової полiтики  Товариства  внесенi доповнення щодо визначення 

критерiїв оцiнки визнання основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв 

згiдно наказу№ 44 вiд 01 червня 2020року. 

 

Основними принципами облiкової полiтики Товариства є:  

Повне висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, 

безперервнiсть, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, послiдовнiсть, iсторична 

(фактична) собiвартiсть, а також оцiнки та визнання. 

Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання 



Товариства оприбутковуються та облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною або справедливою вартiстю): 

- за первiсною або iсторичною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх 

еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн 

на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення 

зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; 

- за справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити 

для придбання (обмiну) таких активiв, зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке 

зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; 

вираз "обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони" означає наявнiсть добре проiнформованого 

покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, що має бажання 

продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у 

вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет 

зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.   

 

 

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  

Приватне акцiонерне товариство "ДБК-4" є пiдприємством будiвельної галузi, одним iз 

найпотужнiших фiнансово-будiвельних компанiй України.  

Основними видами його дiяльностi є: органiзацiя будiвництва будiвель, будiвництво житлових i 

нежитлових будiвель, виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва, дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах, та 

iншi послуги, а саме у вiдповiдностi до КВЕД-2010: 

 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 

41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель; 

93.12Дiяльнiсть спортивних клубiв; 

55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки  

та iншого тимчасового проживання; 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 

Технiчного консультування в цих сферах. 

 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi 

Товариство має лiцензiю на господарську дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язану  зi створенням 

об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно додатком) серiя АГ, № 575139, яка видана 



Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у м. Києвi Мiнiстерства 

регiонального розвитку та будiвництва України: 

" дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 09.03.2016 року  № 9-л.,строк дiї 

лiцензiї з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013025833.  

" дата прийняття та номер рiшення про переоформлення лiцензiї - 26.12.2016 року  № 48-

л.,строк дiї лiцензiї з 26.12.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013033314. 

До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають статусу юридичної особи:  

- Будiвельно-монтажне управлiння (№ 1,  3); 

-Управлiння виробничо-технiчної комплектацiї; 

-Завод залiзобетонних виробiв. 

 

Структурнi пiдроздiли знаходяться за основним мiсцезнаходженням Товариства: Україна, 04074, 

м. Київ, вул. Лугова, 13. Структурнi пiдроздiли дiють на пiдставi Положень, затверджених 

уповноваженим органом Товариства., якi об'єднують 1010 працiвникiв.  

Завод залiзобетонних виробiв виготовляє збiрнi залiзобетоннi конструкцiї, товарну арматуру, 

бетони i розчини. Завод є найпотужнiшим в Українi та другим за потужнiстю в Європi.  

Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї здiйснює комплектацiю об'єктiв матерiалами, 

виробами та конструкцiями для монтажної i оздоблювальної фаз будiвництва, виготовляє 

металевi, металопластиковi та дерев'янi вироби.  

Будiвельно-монтажнi управлiння № 1  виконує монтажнi i опоряджувальнi роботи, займаються 

введенням в експлуатацiю житлових будинкiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення та 

iнших споруд.  

Будiвельно-монтажне управлiння № 3 виконує будiвництво нульових циклiв, iнженерних мереж, 

здiйснює внутрiшнi сантехнiчнi роботи та благоустрiй територiй.  

Саме така структура забезпечує цикл виробництва - вiд виготовлення збiрних залiзобетонних 

конструкцiй в умовах заводу до монтажу, оздоблення  та введення об'єктiв в експлуатацiю. 

ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №4" будує житловi будинки за типовими i iндивiдуальними 

проектами - монолiтно-каркаснi, цеглянi та iндустрiальної серiї АПВС К-134 "М". Проекти всiх 

будинкiв базуються на використаннi нових високоефективних енергозберiгаючих матерiалiв i 

технологiй, якi призводять до якiсної змiни i покращення житла.   

ПрАТ "ДБК-4" за 43 роки своєї дiяльностi звiв 530 житлових будинкiв загальною площею 5,8 

млн. м2., що становить бiльш 88 365  квартир. 

Протягом  2020 року Товариством введено в експлуатацiю житла площею 123 924       м2., що 

становить 1843 квартири.  

Припинення окремих видiв дiяльностi: 

Припинення окремих видiв господарської дiяльностi протягом 2020 року в установленому 

юридичному порядку не вiдбувалось.  

 

Плани щодо безперервної дiяльностi та/або на випадок кризових обставин: 

Суттєвий вплив на здiйснення дiяльностi Товариства мають зовнiшнi фактори: це нестабiльна 

економiчна ситуацiя в Українi, кризовi явища, вирiшення яких потребують вiдволiкання значних 

ресурсiв та часу. Мають мiсце ризики по запровадженню iнвестицiйних програм у розвиток 

житлового будiвництва та промислового виробництва будiвельних  матерiалiв, а також 

практично вiдсутнiсть банкiвського кредитування.    

Уряд України постановою вiд 11.03.2020 року № 211 (зi змiнами) запровадив, починаючи з 12 

березня 2020 року, на всiй територiї України карантин з встановленням обмежувальних заходiв, 

якi мають запобiгти поширенню на територiї країни гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2. Пандемiя коронавiрусу, негативно вплинула на 

економiку України, зокрема на обмеження  дiяльностi будь-якого бiзнесу, що, в свою чергу 

призводить до зниження рiвня платоспроможностi як населення, так i пiдприємств. 

Управлiнський персонал Товариства вважає, що в iснуючих умовах Товариство вживає належнi 



заходи на пiдтримку постiйної дiяльностi пiдприємства та забезпечує здiйснення господарської 

дiяльностi за рахунок власних обiгових коштiв. Крiм того керiвництво не володiє iнформацiєю 

про наявнiсть невизначеностi, яка може викликати сумнiви щодо можливостi здiйснювати 

безперервну дiяльнiсть. 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  

Таким чином, фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи iз припущення управлiнського 

персоналу про ймовiрну безперервнiсть дiяльностi. 

 

 

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  

Придбання, або вiдчудження активiв за звiтний перiод не було. Товариство iнвестує  в розвиток 

виробництва.           По ПрАТ "ДБК-4" на впровадження заходiв з нової технiки  та технологiї 

витрачено 19258   т.грн.,   

 

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 

Товариство використовує власнi основнi засоби, Будь- яких правочинiв щодо основних засобiв у 

звiтному перiодi не було. Мiсцезнаходження основних засобiв- на митнiй територiї України. 

Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв товариства. Основнi засоби - це 

матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, 

надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть бiльше 6 

000,00 гривень. 

Облiковою полiтикою щодо всiх груп основних засобiв Товариством обрана модель собiвартостi 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".  

Одиницею облiку основних засобiв є окремий iнвентарний об`єкт основних засобiв. 

Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються в Товариствi за 

первiсною вартiстю. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат 

на полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) основних 

засобiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди.  

В системi облiку Товариства амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним окремим 

об'єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається 

дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта 

основних засобiв. Амортизацiя нараховується iз застосуванням програмного забезпечення "1-С 

Бухгалтерiя.8".  Нарахування амортизацiї на основнi засоби вартiстю нижчою за вартiсний 

критерiй (МНМА) здiйснюється в день оприбуткування активу в розмiрi 100% вiд його первiсної 

вартостi.  

Пiсля початкового визнання облiк основних засобiв ведеться  за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 



Протягом 2020 року змiн методу амортизацiї основних засобiв в Товариствi не вiдбувалось, 

переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв не здiйснювалась. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Фiнансово-економiна криза, полiтичнi причини  мають iстотний вплив на виробництво.  

Товариство будує житло за рахунок iнвестицiй вiд iнесторiв - фiзичних осiб. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика Товариства управлiння капiталом передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з 

метою забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а 

також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому, тобто 

безперервностi дiяльностi Товариства. 

Управлiнський персонал намагається пiдтримувати баланс мiж доходнiстю, яку можна досягти, 

та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу. Протягом звiтного перiоду, 

що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було змiн у пiдходi Товариства до управлiння капiталом. 

На початок звiтного перiоду станом на 01.01.2019 року, обсяг власного капiталу становив 145 

863,0  тис. грн., в тому числi: зареєстрований статутний капiтал 30 426,0 тис. грн., капiтал в 

дооцiнках 39 364,0 тис. грн., додатковий капiтал 14 265,0 тис. грн., резервний капiтал 5 524,0 

тис. грн.,  нерозподiлений прибуток 56 284,0 тис. грн. Показники обсягу власного капiталу 

станом на 01.01.2018 року iдентичнi показникам оприлюдненої фiнансової звiтностi за 

попереднiй 2017 рiк.  

 Залишок власного капiталу на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2018 

року, складає 176  310,0 тис. грн., в тому числi: зареєстрований статутний капiтал 30 426,0 тис. 

грн., капiтал в дооцiнках 39 364,0 тис. грн., додатковий капiтал 14 265,0 тис. грн., резервний 

капiтал 5 524,0 тис. грн.,  нерозподiлений прибуток 86 731,0 тис. грн. 

Змiни, що вiдбулися у власному капiталi протягом 2018 року:  

- на збiльшення нерозподiленого  прибутку вiднесена сума чистого прибутку за 2018 рiк в 

розмiрi 40 792,0 тис. грн.;  

- на зменшення нерозподiленого прибутку вiднесено дивiденди за 2018 рiк, нарахованi в 

сумi 10 345,0 тис. грн. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

У найближчiй перспективi ПрАТ "ДБК-4" планує завершити будiвництво i ввести в 

експлуатацiю у 2021 роцi наступнi об'єкти: 

 Житловi будинки Площа  м2 по плану Кiлькiсть квартир,шт. 

1 Ж/б № 4 пров. Балтiйський 54555,27 884 

2 Ж.буд.№ 1  на перетинi Ревуцького та Вишнякiвської 35557,44 576 

3 Ж/б № 1 по вулицi Полiськiй 26668,08 432 

 Разом: 116780,79 1892 

 Крiм того нежитловi примiщення 3752,0  

Закiнчуються роботи по забудовi земельної дiлянки по провулку Балтiйському, 23 в 

Оболонському районi м. Києва, що передбачає будiвництво житлового комплексу у складi 3-х 

житлових будинкiв, загальною площею 157,6 тис. м2. 

Розпочато будiвництво по забудовi земельної дiлянки по вулицi Коноплянськiй, 22  в 

Оболонському районi м. Києва, якi передбачають будiвництво двох  25-ти поверхових житлових 

будинкiв, загальною площею понад 59 тис.м2. 

Розпочато будiвництво  по забудовi земельної дiлянки по вулицi Електротехнiчнiй, 43 в 



Деснянському районi м. Києва, якi передбачають будiвництво Товариством  одного 25-ти 

поверхового житлового будинку, загальною площею квартир   28,215 тис. м2.    

 

 

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) 

Продовжуються роботи по забудовi земельної дiлянки по пров. Балтiйському, 23 в 

Оболонському районi м.Києва, що передбачає будiвництво житлового комплексу у складi 3-х 

житлових будинкiв, загальною площею 157 тис.м2. 

Розпочато забудову земельної дiлянки на перетинi вулиць Ревуцького та Вишнякiвської в 

Дарницькому районi м. Києва, що передбачає будiвництво 3-х житлових будинкiв на 1138 

квартир, загальною площею понад  70 тис. м2.  

Розпочато будiвництво житлового комплексу по вул. Полiськiй в Дарницькому районi м. Києва, 

що складається з чотирьох 25-ти поверхових житлових будинкiв на 1795 квартир, загальною 

площею понад  114 тис. м2. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

ПрАТ "ДБК-4", як пiдприємство будiвельної галузi, вiдповiдально ставиться як до якостi  

ресурсiв, якi використовуються для виробництва будiвельних матерiалiв, продукцiї, так i захисту 

навколишнього середовища. Управлiнським персоналом приймаються мiри направленi на 

зменшення шкiдливих факторiв впливу на виробництво.  

Товариство постiйно взаємодiє з ведучими науково-дослiдними i проектно-конструкторськими 

iнститутами. Керуючись нормативно-технiчними вимогами, до спiвпрацi, в рамках вирiшення 

нагальних проблемних питань в процесi проектування i будiвництва об'єктiв, залучались 

наступнi науково-дослiднi iнститути: 

- Державне пiдприємство "Державний науково-дослiдний iнститут будiвельних 

конструкцiй" (ДП "НДIБК"); 

- Державне пiдприємство "Науково-дослiдний iнститут будiвельного виробництва" (ДП 

"НДIБВ"); 

- Державне пiдприємство "Український науково-дослiдний i проектно-конструкторський 

iнститут будiвельних матерiалiв та виробiв" (ДП "НДIБМВ"). 

Напрями дослiджень:  

- дослiдження зсувних зон на будiвельних об'єктах,  

- перевiрочнi розрахунки технiчних рiшень пiдсилення пiдпiрної стiни,  

- iнженерно-геодезичний монiторинг деформацiї пiдпiрної стiни, 

- розрахунок i оцiнка звукоiзоляцiї мiжповерхового перекриття в житлових будинках серiї 

АПВС К-134М, та iншi питання. 

Результати проведених дослiджень з проблемних питань дали можливiсть прийняти правильнi 

технiчнi та управлiнськi рiшення. Результати звiту, технiчних розрахункiв та рекомендацiй 

наданi проектним органiзацiям для вирiшення завдань при виконаннi проектних робiт. 

 

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 

д/в 

 

 

IV. Інформація про органи управління 



Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Товариство має лiцензiю на 

господарську дiяльнiсть у будiвництвi, 

пов'язану  зi створенням об'єктiв 

архiтектури (за перелiком робiт згiдно 

додатком) серiя АГ, № 575139, яка 

видана Iнспекцiєю державного 

архiтектурно-будiвельного контролю у 

м. Києвi Мiнiстерства регiонального 

розвитку та будiвництва України: 

" дата прийняття та номер 

рiшення про видачу лiцензiї - 

09.03.2016 року  № 9-л.,строк дiї 

лiцензiї з 09.03.2016 року по 09.03.2021 

року, реєстрацiйний запис 2013025833.

  

" дата прийняття та номер 

рiшення про переоформлення лiцензiї - 

26.12.2016 року  № 48-л.,строк дiї 

лiцензiї з 26.12.2016 року по 09.03.2021 

року, реєстрацiйний запис 2013033314. 

До складу Товариства входять 

структурнi пiдроздiли, якi не мають 

статусу юридичної особи:  

- Будiвельно-монтажне управлiння (№ 

1,  3); 

-Управлiння виробничо-технiчної 

комплектацiї; 

-Завод залiзобетонних виробiв. 

 

Структурнi пiдроздiли знаходяться за 

основним мiсцезнаходженням 

Товариства: Україна, 04074, м. Київ, 

вул. Лугова, 13. Структурнi пiдроздiли 

дiють на пiдставi Положень, 

затверджених уповноваженим органом 

Товариства., якi об'єднують 1010 

працiвникiв.  

Завод залiзобетонних виробiв 

виготовляє збiрнi залiзобетоннi 

конструкцiї, товарну арматуру, бетони i 

розчини. Завод є найпотужнiшим в 

Українi та другим за потужнiстю в 

Європi.  

Управлiння виробничо-технологiчної 

комплектацiї здiйснює комплектацiю 

об'єктiв матерiалами, виробами та 

конструкцiями для монтажної i 

оздоблювальної фаз будiвництва, 

виготовляє металевi, металопластиковi 

та дерев'янi вироби.  

Будiвельно-монтажнi управлiння № 1  

виконує монтажнi i опоряджувальнi 

роботи, займаються введенням в 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у 

вiдповiдностi з чинним законодавством 

України, зокрема  Законами України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок", 

"Про акцiонернi товариства", та iншими 

законодавчими документами, а також 

власним Статутом. 

Органами управлiння Товариством 

згiдно ст. 8 Статуту є: 

- Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада; 

- Виконавчий орган. 

Органами контролю Товариства є: 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Загальнi збори акцiонерiв є вищим 

органом управлiння i здiйснюють 

загальне керiвництво його дiяльнiстю. 

Наглядова рада є органом, що здiйснює 

захист прав акцiонерiв, i в межах своєї 

компетенцiї, контролює та регулює 

дiяльнiсть Виконавчого органу - 

Правлiння. Члени Наглядової ради 

обираються Загальними зборами. 

Компетенцiя, порядок роботи, виплати 

винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 

Наглядової ради визначається чинним 

законодавством України, Статутом 

Товариства. 

Правлiння є виконавчим органом 

Товариства. 

Правлiння Товариства здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю та 

несе вiдповiдальнiсть за результати 

фiнансово-господарської дiяльностi 

згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв акцiонерiв i 

Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Товариства. 

Функцiї монiторингу та управлiння 

внутрiшнiми та зовнiшнiми ризиками 

виконують рiзнi пiдроздiли та 

управлiнський персонал Товариства в 

межах своїх повноважень. Функцiї 

внутрiшнього аудиту виконує 

внутрiшнiй аудитор. А також 

Товариство користується послугами 

зовнiшнього аудитора. 

Загальнi збори - акцiонери Товариства. 

Членами Наглядової ради Товариства є: 

Шилюк П.С.- Голова Наглядової ради, 



експлуатацiю житлових будинкiв, 

об'єктiв соцiально-побутового 

призначення та iнших споруд.  

Будiвельно-монтажне управлiння № 3 

виконує будiвництво нульових циклiв, 

iнженерних мереж, здiйснює внутрiшнi 

сантехнiчнi роботи та благоустрiй 

територiй.  

Саме така структура забезпечує цикл 

виробництва - вiд виготовлення збiрних 

залiзобетонних конструкцiй в умовах 

заводу до монтажу, оздоблення  та 

введення об'єктiв в експлуатацiю. 

ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №4" 

будує житловi будинки за типовими i 

iндивiдуальними проектами - 

монолiтно-каркаснi, цеглянi та 

iндустрiальної серiї АПВС К-134 "М". 

Проекти всiх будинкiв базуються на 

використаннi нових високоефективних 

енергозберiгаючих матерiалiв i 

технологiй, якi призводять до якiсної 

змiни i покращення житла.   

ПрАТ "ДБК-4" за 43 роки своєї 

дiяльностi звiв 530 житлових будинкiв 

загальною площею 5,8 млн. м2., що 

становить бiльш 88 365  квартир. 

Протягом  2020 року Товариством 

введено в експлуатацiю житла площею 

123 924       м2., що становить 1843 

квартири.  

Припинення окремих видiв дiяльностi: 

Припинення окремих видiв 

господарської дiяльностi протягом 2020 

року в установленому юридичному 

порядку не вiдбувалось.  

 

Плани щодо безперервної дiяльностi 

та/або на випадок кризових обставин: 

Суттєвий вплив на здiйснення 

дiяльностi Товариства мають зовнiшнi 

фактори: це нестабiльна економiчна 

ситуацiя в Українi, кризовi явища, 

вирiшення яких потребують 

вiдволiкання значних ресурсiв та часу. 

Мають мiсце ризики по запровадженню 

iнвестицiйних програм у розвиток 

житлового будiвництва та 

промислового виробництва 

будiвельних  матерiалiв, а також 

практично вiдсутнiсть банкiвського 

кредитування.    

 

Слiпецький В.М. - член Наглядової 

ради, Разсамакiн А.В. -член Наглядової 

ради, Тимошенко С.А. - член 

Наглядової ради, Мойсеєнко М.М.- 

член Наглядової ради, Шилюк П.П. - 

член Наглядової ради, Ткачук О.В.- 

член Наглядової ради, Сотнiченко 

М.В.- член Наглядової ради, Оленiч  

В.В.- член Наглядової ради, 

Катриченко Ю.О.- член Наглядової 

ради,  Лиховид О.Е. - член Наглядової 

ради. 

Членами Правлiння Товариства є: 

Романенко В.В. -призначений 

Рiшенням Наглядової ради Головою 

правлiння з  15 травня 2020 року ( 

Протокол НР вiд 13.05.2020р.) 

термiном на 1 рiк, Рiшенням 

Наглядової ради (Протокол НР вiд 

13.05.2020р.) з Пилипенка С.В. було 

знято повноваження Голови правлiння з 

14 травня 2020 року, Бєла I.П. -

Рiшенням Наглядової ради (Протокол 

вiд 28.01.2020 р.) призначений  

головним iнженером термiном на 1 рiк,  

Рiшенням Наглядової ради (Протокол 

вiд 24.12.2020 р.) з Бурлаки А.П.  знято 

повноваження члена правлiння з 24 

грудня 2020 року. Бурлака А.П. 

звiльнився з товариства за власним 

бажанням. Рiшенням Наглядової ради 

(Протокол вiд 24.12.2020 р.) 

призначено членом правлiння Мусiєнка 

О.В. з 28 грудня 2020 року термiном на 

1 рiк. 

Рiшенням Наглядової ради (Протокол 

вiд 15.04.2020 р.) призначено 

заступникiв та членiв правлiння 

термiном на 1 рiк. 

Сапiга I.В.- заступник Голови 

правлiння, Степаненко Н.В.- заступник 

Голови Правлiння, Чкадуа А.Ч.- 

заступник Голови Правлiння, Попова 

I.Ю.- член Правлiння, Лихiтко I.В.- 

член Правлiння, Долженко С.В.- член 

Правлiння, Лавришин Р.Г.- член 

Правлiння. 

 

 

Наглядова рада 

Товариства 

Наглядова рада обирається зборами 

акцiонерiв i складається iз 11 осiб та 

Шилюк П.С.- Голова Наглядової ради, 

Слiпецький В.М. - член Наглядової 



обирається на 3 роки. ради, Тимошенко С.А. - член 

Наглядової ради, Мойсеєнко М.М.- 

член Наглядової ради, Шилюк П.П. - 

член Наглядової ради, Ткачук О.В.- 

член Наглядової ради, Разсамакiн А.В.- 

член Наглядової ради, Сотнiченко 

М.В.- член Наглядової ради, Оленiч  

В.В.- член Наглядової ради, 

Катриченко Ю.О.- член Наглядової 

ради, Лиховид О.Е.-член Наглядової 

ради. 

Правлiння 

Товариства 

Правлiння обирається Наглядовою 

радою, термiном на 1 рiк, Склад 

правлiння - 10 осiб. 

Пилипенко С.В.  - Голова Правлiння по 

14.05.2020 р., Романенко В.В.- Голова 

Правлiння  З 15.05.2020 р.,  Бєла I.П. - 

головний iнженер ПрАТ "ДБК-4 ", 

Чкадуа А.Ч.- заступник Голови 

Правлiння,  Сапiга I.В. - заступник 

Голови Правлiння., Степаненко Н.В.- 

заступник Голови Правлiння, Попова 

I.Ю.- член Правлiння, Лихiтко I.В.- 

член Правлiння,   Долженко С.В.- член 

правлiння, Бурлака А.П. -член 

Правлiння  до 24 .12.2020 р., Мусiєнко 

О.В. - член Правлiння з  28.12.2020 р.,  

Лавришин Р.Г.- член Правлiння. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової 

ради, акцiонер 

Товариства 

Шилюк Петро Степанович 1949 

Вища, Київський 

державний технiчний 

унiверситет 

будiвництва та 

архiтектури 

52 

Почесний президент 

Корпорацiї  "ДБК-

Житлобуд", 38883233, 

Президент  Корпорацiї "ДБК-

Житлобуд". 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Шилюка Петра Степановича  обрано членом Наглядової 

ради  Товариства термiном на три роки. На першому засiдання НР яке вiдбулося  15 квiтня 2020 року Шилюка Петра Степановича  обрано  

Головою Наглядової ради. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..  Щомiсяця 

отримує заробiтну плату. Посадова особа є почесним президентом Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за адресо. м. Київ, вул. Лугова, 

буд.13. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

2 

Член Наглядової пвди, 

акцiонер Товариства 

Слiпецький Володимир 

Михайлович 
1962 

Вища, Київський 

iнженерно 

будiвельний iнститут 

36 

Вiце президент  Корпорацiї 

"ДБК-Житлобуд", 38883233, 

Вiце президент Корпорацiї 

"ДБК- Житлобуд". 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Слiпецького Володимира Михайловича обрано членом 

Наглядової ради  Товариства термiном на три роки. На першому засiдання НР яке вiдбулося  15 квiтня 2020 року Слiпецького Володимира 

Михайловича обрано заступником Голови  Наглядової ради .Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду..  Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є вiце президентом  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за адресо. 

м. Київ, вул. Лугова, буд.13. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

3 

Член Наглядової ради 

,акiонер Товариства 

Мойсеєнко Микола 

Миколайович 
1961 

Вища, Київський 

автодорожний 

iнститут 

38 

Вiце президент Корпорацiї 

"ДБК-Житлобуд", 38883233, 

Вiце президент Корпорацiї 

"ДБК- Житлобуд". 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Мойсеєнка Миколу Миколайовича обрано членом 

Наглядової ради  Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду..  Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є вiце президентом  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за адресо. 

м. Київ, вул. Лугова, буд.13. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

4 Член Наглядової ради Тимошенко Сергiй 1961 Вища, Київський  35 Вiце президент Корпорацiї 08.04.2020, 3 



,акiонер Товариства Анатолiйович iнженерно-  

будiвельний iнститут 

"ДБК-Житлобуд", 38883233, 

Вiце президент Корпорацiї 

"ДБК- Житлобуд" 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Тимошенка Сергiя Анатолiйовича  обрано членом 

Наглядової ради  Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду..  Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є вiце президентом  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за 

адресою. м. Київ, вул. Лугова, буд.13. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

5 

Член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Ткачук Олександра 

Володимирiвна 
1965 

Вища, Київський 

iнститут народного 

господарства 

34 

Вiце президент Корпорацiї 

"ДБК-Житлобуд", 38883233, 

Вiце президент Корпорацiї 

"ДБК- Житлобуд" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року   Ткачук Олександру Володимирiвну  обрано членом 

Наглядової ради  Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду..  Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є вiце президентом  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за адресо. 

м. Київ, вул. Лугова, буд.13. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

6 

Член Наглядової 

ради,акцiонер 

Товариства 

Шилюк Петро Петрович 1971 

Вища, Київський 

нацiональний 

технiчний 

унiверситет України 

24 

Голова правлiння Корпорацiї 

"ДБК-Житлобуд", 38883233, 

Голова правлiння Корпорацiї 

"ДБК- Житлобуд" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Шилюка Петра Петровича обрано членом Наглядової ради  

Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..  

Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є вiце президентом  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за адресо. м. Київ, вул. 

Лугова, буд.13. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

7 

Член Наглядової ради, 
Разсамакiн Андрiй 

Вiкторович 
1970 

базова вища, 

Полтавська державна 

аграрна академiя 

29 

Голова правлiння ПрАТ 

"ДБК-4", Президент 

Корпорацiї "ДБК-  

Житлобуд", 38883233, 

Президент Корпорацiї "ДБК- 

Житлобуд" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
 Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Разсамакiна Андрiя Вiкторовича обрано членом Наглядової ради  Товариства 

термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..  Щомiсяця отримує 

заробiтну плату. Посадова особа є  президентом  Корпорацiї "ДБК- Житлобуд", яка знаходиться за адресо. м. Київ, вул. Лугова, буд.13. Посадова 

особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

8 
Член Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Катриченко Юрiй 

Олексiйович 
0 д/в 0 

ПрАТ ХК "Київмiськбуд", 

23527052, д/в 

08.04.2020, 3 

роки 



Опис: 
 Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Катриченка Юрiя Олексiйовича обрано членом Наглядової ради  Товариства 

термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..   Посадова особа є 

представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Катриченко Ю.О. є представником ПрАТ ХК 

"Київмiськбуд." 

9 

Член  Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 
Сотнiченко Марiя Василiвна 1954 

середня спецiальна, 

Київський 

будiвельний 

технiкум 

44 

начальник вiддiлу  АУП 

ПрАТ "ДБК-4", 05503160, 

начальник вiддiлу  АУП 

ПрАТ "ДБК-4" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року   Сотнiченко Марiю Василiвну обрано членом Наглядової 

ради  Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..  

Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

10 

Член наглядової ради, 

акцiонер Товариства 
Оленiч Валентина Василiвна 1956 

Вища, Київський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет 

45 

старший iнспектор АУП 

ПрАТ "ДБК-4", 05503160, 

старший iнспектор  вiддiлу 

кадрiв АУП ПрАТ "ДБК-4" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
кцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року   Оленiч Валентину Василiвнуобрано членом Наглядової 

ради  Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..  

Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

11 

Член Наглядової ради , 

акцiонер Товариства 
Лиховид Олег Едуардович 1961 

Вища, Київський 

полiтехнiчний 

iнститут 

41 

Український iнститут 

розвитку фондового ринку, 

доцент, д/в, Український 

iнститут розвитку фондового 

ринку, доцент 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року Лиховида Олега Едуардовича обрано членом Наглядової 

ради  Товариства термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду..   

Посадова особа є  самовисуванець  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

12 

Член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Сенько Володимир 

Олександрович 
1971 вища,КНУБА 31 

головний iнженер Заводу 

ЗБВ, 05503160, Головний 

iнженер  Заводу  ЗБВ  ПрАТ 

"ДБК-4" 

28.03.2018, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  з Сенька В.О. знято повноваження   члена Наглядової ради 

, у звязку iз звiльненням з Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  немає. 

13 Голова Правлiння 
Пилипенко Сергiй 

Вiкторович 
1962 

Вища, Днiпровський 

хiмiко-технологiчний 
29 

Голова правлiння, 05503160, 

заступник Голови правлiння- 

08.04.2020, 1 

рiк 



iнститут головний iнженер ПрАТ 

"ДБК-4". 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 13.05.2020 р.)  з 14.05. 2020 року припинено повноваження  Голови Правлiння  Пилипенка Сергiя 

Вiкторовича. Посадова особа звiльнилася з Товариства за  власни бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа  немає. 

14 

Голова Правлiння, 

акцiонер Товариства 

Романенко Володимир 

Володимирович 
1965 

Вища, Київський 

iнженерно- 

будiвельний iнститут 

36 

заступник директора з 

капiтального будiвництва, 

05503160, Заступник 

директора з капiтального 

будiвництва 

13.05.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 13.05.2020 р.) Романенка Володимира Володимировича призначено Головою Правлiння ПрАТ "ДБК-4"  

термiном на 1 рiк. згiдно Статуту Товариства Голова та члени Правлiння обираються на 1 рiк. Щомiсячно отримує заробiтну плату.  Акцiонер 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про Правлiння Товариства..З  2019 року працював  заступником  директора з капiтального будiвництва ТОВ "ДБК-Iндустрiя".  

15 

Член Правлiння Бєла Iван Павлович 1961 

Вища, Київський 

iнженерно- 

будiвельний iнститут 

41 

Генеральний директор, 

05503160, Генеральний 

директор ТОВ 

"Будтехнологiї". 

28.01.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 28.01.2020 р.) Бєлу Iвана Павловича обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. Вiдповiдно Статуту 

Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про  Правлiння. Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

16 

Член Правлiння Сапiга Iгор Володимирович 1981 

вища, нацiональний 

авiацiйний 

унiверситет 

17 

начальник БМУ-2 ПрАТ 

"ДБК-4", 05503160, 

Начальник БМУ-2 ПрАТ 

"ДБК-4" 

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Сапiгу Iгоря Володимировича обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. Вiдповiдно 

Статуту Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про  Правлiння. Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

17 
Член Правлiння 

Степаненко Наталя 

Вячеславiвна 
1965 

Вища, Харкiвський 

авiацiйний iнституту 
32 

Заступник диретора Заводу 

ЗБВ, 05503160, Заступник 

Директора Заводу ЗБВ ПрАТ 

"ДБК-4" 

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 



Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Степаненко Наталю Вячеславiвну обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. 

Вiдповiдно Статуту Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi 

Статутом та Положенням про  Правлiння. Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

18 

Член Правлiння, 

акцiонер Товариства 
Чкадуа Астамур Чичикович 1965 

Вища,Київський 

iнженерно- 

будiвельний iнститут 

33 

Заступник Голови правлiння 

з комерцiйних, загальних i 

соцiальних питань, 05503160, 

Заступник Голови правлiння 

з комерцiйних, загальних i 

соцiальних питань 

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Чкадуа астамура Чичиковича   членом Правлiння термiном на 1 рiк. Вiдповiдно Статуту 

Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про  Правлiння.  Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

19 

Член Правлiння Попова Iрина Юрiївна 1981 

Вища, Київський 

нацiональний 

торгово-економiчний 

унiверситет 

14 

ПрАТ "ХК" Київмiськбуд" 

заступник головного 

бухгалтера, 23527052, 

Головний бухгалтер ПрАТ 

""ХК  Київмiськбуд" 

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)   Попову Iрину Юрiївну обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. Вiдповiдно Статуту 

Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про  Правлiння. Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

20 

Член Правлiння,  

акцiонер Товариства 

Долженко Сергiй 

Володимирович 
1960 

Вища,Київський 

iнженерно- 

будiвельний iнститут 

37 

Старший виконавеь робiт, 

05503160, Старший 

виконавець робiт БМУ-3 

ПрАТ "ДБК-4" 

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Долженко  Сергiя  Володимировича обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. 

Вiдповiдно Статуту Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi 

Статутом та Положенням про  Правлiння.  Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

21 Член Правлiння Лихiтко Iгор Васильович 1984 

Вища, Академiя 

мунiципального 

управлiння ,КНУБ 

15 

начальник виробничо- 

технiчного вiддiлу, 05503160, 

Начальник  виробничо-

технiчного вiддiлу ПрАТ 

"ДБК-4" 

15.04.2020, 1 

рiк 



Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Лихiтка Iгоря Васильовича  обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. Вiдповiдно 

Статуту Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про  Правлiння. Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

22 

Член Правлiння, 

акцiонер Товариства 

Лавришин Руслан 

Григорович 
1969 

Вища, Український 

iнститут iнженерiв 

водного 

господарства 

29 

начальник УВТК, 05503160, 

Начальник УВТК ПрАТ 

"ДБК-4" 

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Лавришина Руслана Григоровича  обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. 

Вiдповiдно Статуту Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi 

Статутом та Положенням про  Правлiння. Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

23 

Член Правлiння, 

акцiонер Товариства 
Бурлака Андрiй Петрович 1977 вища, КНУБА 26 

Директор Заводу ЗБВ, 

05503160, Директор Заводу 

ЗБВ ПрАТ "ДБК-4", 

Директор Заводу  

15.04.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ( Протокол вiд 15.04.2020 р.)  Бурлаку Андрiя Петровича  обрано  членом Правлiння термiном на 1 рiк. Вiдповiдно 

Статуту Товариства Правлiння обирається на 1 рiк. Посадова особа акцiй в Статутному капiталi не має.  Непогашенї судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Щомiсяця отримує заробiтну плату. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та 

Положенням про  Правлiння.  Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння.   Рiшенням Наглядової ради Товариства ( Протокол вiд   

24.12.2020  р.) з Бурлаки Андрiя Петровича знято повноваження члена Правлiння ,  у зв'язку  iз звiльненням з Товариства. Бурлака А.П. перебував 

на цiй посадi  з 15.04.2020 р. 

24 

Член Правлiння, 

акцiонер Товариства 
Мусiєнко Олег Васильович 1970 вища. КНУБА 28 

заступник директора ЗБВ, 

05503160, Заступник 

Директора Заводу ЗБВ 

24.12.2020, 1 

рiк 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради Товариства ( Протокол вiд   24.12.2020  р.) Мусiєнка  Олега Васильовача призначено членом Правлiння ПрАТ "ДБК-4"  

термiном на 1 рiк. Посадова особа на цю посаду обрана вперше.   Посадова особа  в статутному капiталi  Товариства має 152500 штук простих 

акцiй.  Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про  Правлiння.   Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа  немає. Посадова особа  отримує  заробiтну плату.  Посадова особа обиралася за поданням Голови Правлiння. 

25 

Голова ревiзiйної 

комiсiї, акцiонер 

Товариства 

,представник акцiонера 

Тарасенко Iнна Борисiвна 1963 

середня спецiальна, 

Київський 

будiвельний 

технiкум 

38 

Головний економiст, 

05503160, Начальник вiддiлу  

економiки Заводу ЗБВ ПрАТ 

"ДБК-4" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Тарасенко Iнну Борисiвну обрано Головою Ревiзiйної 



комiсiї  термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про  Ревiзiйну комiсiю ..  Щомiсяця 

отримує заробiтну плату. Посадова особа є  Головним економiстом Заводу ЗБВ ПрАТ "ДБК-4 ".  Посадова особа є представником акцiонера.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

26 

Член Ревiзiйної комiсiї , 

акцiонер Товариства 
Саченко Лариса Анатолiївна 1966 Вища,КНУБА 33 

начальник вiддiлу, 05503160, 

Начальник вiддiлу АУП 

ПрАТ "ДБК-4" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Саченко Ларису Анатолiївну  обрано членом  Ревiзiйної 

комiсiї  термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про  Ревiзiйну комiсiю ..  Щомiсяця 

отримує заробiтну плату. Посадова особа є  начальник вiддiлу  ПрАТ "ДБК-4 ".  Посадова особа є представником акцiонера.  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

27 

Член Ревiзiйної комiсiї, 

акцiонер Товариства 

Пономаренко Свiтлана 

Михайлiвна 
1967 

середня 

спецiальна,Київськи

й будiвельний 

технiкум 

23 

провiдний iнженер, 05503160, 

Провiдний iнженер БМУ-3 

ПрАТ "ДБК-4" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Акцiонер Товариства.  Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 8 квiтня 2020 року  Пономаренко Свiтлану Михайлiвну  обрано членом  

Ревiзiйної комiсiї  термiном на три роки. Повноваження та обов'язки   посадової особи визначенi Статутом та Положенням про  Ревiзiйну комiсiю ..  

Щомiсяця отримує заробiтну плату. Посадова особа є  повiдний iнженер  БМУ-3  ПрАТ "ДБК-4 "  Посадова особа є представником акцiонера.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Шилюк Петро Степанович 242 740 4

35 

39,890048 242 740 435 0 

Член Наглядової пвди, 

акцiонер Товариства 

Слiпецький Володимир Михайлович 12 170 50

0 

2,000004 12 170 500 0 

Член Наглядової ради 

,акiонер Товариства 

Мойсеєнко Микола Миколайович 15 821 66

6 

2,600008 15 821 666 0 

Член Наглядової ради 

,акiонер Товариства 

Тимошенко Сергiй Анатолiйович 29 411 65

5 

4,833279 26 411 655 0 

Член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Ткачук Олександра Володимирiвна 12 170 51

0 

2,000004 12 170 510 0 

Член Наглядової 

ради,акцiонер Товариства 

Шилюк Петро Петрович 9 265 0,001523 9 265 0 

Член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Разсамакiн Андрiй Вiкторович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Катриченко Юрiй Олексiйович 0 0 0 0 

Член  Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Сотнiченко Марiя Василiвна 800 000 0,1314466 800 000 0 

Член наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Оленiч Валентина Василiвна 15 000 0,002465 15 000 0 

Член Наглядової ради , 

акцiонер Товариства 

Лиховид Олег Едуардович 167 115 0,027462 167 115 0 

Голова Правлiння, акцiонер 

Товариства 

Романенко Володимир Володимирович 1 152 500 0,189392 1 152 500 0 

Член Правлiння Бєла Iван Павлович 0 0 0 0 

Член Правлiння Степаненко Наталя Вячеславiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Попова Iрина Юрiївна 0 0 0 0 

Член Правлiння Сапiга Iгор Володимирович 0 0 0 0 

 Член Правлiння, акцiонер 

Товариства 

Чкадуа Астамур Чичикович 27 500 0,004519 27 500 0 

Член Правлiння,  акцiонер Долженко Сергiй Володимирович 15 760 0,00259 15 760 0 



Товариства 

Лихiтко Iгор Васильович Лихiтко Iгор Васильович 0 0 0 0 

Член Правлiння, акцiонер 

Товариства 

Лавришин Руслан Григорович 2 500 0,000411 2 500 0 

Член Правлiння, акцiонер 

Товариства 

Бурлака Андрiй Петрович 0 0 0 0 

Член Правлiння, акцiонер 

Товариства 

Мусiєнко Олег Васильович 152 500 0,022506 152 500 0 

Голова ревiзiйної комiсiї, 

акцiонер Товариства 

,представник акцiонера 

Тарасенко Iнна Борисiвна 10 000 0,001643 10 000 0 

Член Ревiзiйної комiсiї , 

акцiонер Товариства 

Саченко Лариса Анатолiївна 2 500 0,000411 2 500 0 

Член Ревiзiйної комiсiї, 

акцiонер Товариства 

Пономаренко Свiтлана Михайлiвна 2 500 0,000411 2 500 0 

Голова Правлiння Пилипенко Сергiй Вiкторович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

акцiонер Товариства 

Сенько Володимир Олександрович 5 000 0,000822 5 000 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Посадовим особам  виплачується винагорода  щоквартально . 

Винагорода передбачена контрактами якi заключаються з посадовими особами. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Управлiння комунального  

майна м. Києва 
д/в 

01044, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, м.Київ, 

Хрещатик, 26 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
ПрАТ "ДБК-4" ставить перед собою стратегiчнi завдання по розвитку будiвельної галузi, 

застосування новiтнiх будiвельних технологiй та сучасних архiтектурних рiшень. 

Важливе значення для перспективного розвитку житлового будiвництва є розширення джерел 

фiнансування, залучення iнвестицiй, вирiшення на державному рiвнi питань доступного 

iпотечного кредитування для населення. 

Для рiшення цих задач використовується досвiд компанiй лiдерiв на будiвельному ринку. 

Кардинально змiнилась концепцiя просування продукцiї та послуг пiдприємства. 

Перехiд вiд традицiйної до гнучкої технологiї виробництва надає  iмпульс для подальшого 

розвитку завдяки таким ключовим факторам як: 

- iндивiдуалiзацiя будинкiв, планувальних рiшень квартир, зовнiшнього вигляду будинкiв 

та iнженерно-технiчних рiшень, що дасть змогу в повному обсязi задовольнити потреби 

сучасних замовникiв; 

- суттєве пiдвищення якостi збудованого житла; 

- скорочення термiнiв будiвництва; 

- зниження вартостi виконаних робiт за рахунок зменшення виробничих площ та витрат на 

експлуатацiю. 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Приватне акцiонерне товариство "ДБК-4" є пiдприємством будiвельної галузi, одним iз 

найпотужнiших фiнансово-будiвельних компанiй України, iсторiя якого бере початок у 1977 

роцi.  

Пiдприємство (офiс та виробництво) розташоване за мiсцем реєстрацiї та за мiсцем облiку 

платника податку у м. Київ  вул. Лугова, 13, функцiонує як приватне акцiонерне товариство.  

ПрАТ "ДБК-4" вiдноситься до середнiх пiдприємств за класифiкацiєю, визначеною згiдно п. 2 



ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"  iз змiнами в 

редакцiї вiд 05.10.2017 року. 

Основними видами його дiяльностi є: органiзацiя будiвництва будiвель, будiвництво житлових i 

нежитлових будiвель, виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва, дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах, та 

iншi послуги.  

Товариство має лiцензiї на господарську дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язану  зi створенням 

об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно додатком) серiя АГ, № 575139, яка видана 

Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у м. Києвi Мiнiстерства 

регiонального розвитку та будiвництва України: 

- дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 09.03.2016 року  № 9-л., строк дiї 

лiцензiї з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013025833; 

- дата прийняття та номер рiшення про переоформлення лiцензiї - 26.12.2016 року  № 48-л., 

строк дiї лiцензiї з 26.12.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013033314.  

Вiдповiдно до Закону про лiцензування  вказана лiцензiя є безстроковою ( Лист ДАБI України № 

40-401-20-2537 вiд 13.11.2020 р.) 

До структури Товариства входять наступнi   виробничi пiдроздiли: 

- Будiвельно-монтажнi управлiння № 1, №3,  

- Управлiння виробничо-технiчної комплектацiї,  

- Завод залiзобетонних виробiв. 

 

Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї здiйснює комплектацiю об'єктiв матерiалами, 

виробами та конструкцiями для монтажної i оздоблювальної фаз будiвництва, виготовляє 

металевi, металопластиковi та дерев'янi вироби.  

Будiвельно-монтажне управлiння  виконує монтажнi i опоряджувальнi роботи, займаються 

введенням в експлуатацiю житлових будинкiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення та 

iнших споруд, будiвництво нульових циклiв, здiйснює внутрiшнi сантехнiчнi роботи та 

благоустрiй територiй.  

Завод залiзобетонних виробiв виготовляє збiрнi залiзобетоннi конструкцiї, товарну арматуру, 

бетони i розчини. Завод є найпотужнiшим в Українi та другим за потужнiстю в Європi.  

Саме така структура забезпечує цикл виробництва - вiд виготовлення збiрних залiзобетонних 

конструкцiй в умовах заводу до монтажу, оздоблення  та введення об'єктiв в експлуатацiю. 

 

ПрАТ "ДБК-4" за 43 роки своєї дiяльностi звiв 530 житлових будинкiв загальною площею 5,8 

млн. м2., що становить бiльш 88 365 квартир. 

Протягом  2020 року Товариством введено в експлуатацiю житла площею 123 924м2., що 

становить 1843 квартири. 

У найближчiй перспективi ПрАТ "ДБК-4" планує завершити будiвництво i ввести в 

експлуатацiю у 2021 роцi наступнi об'єкти: 

 Житловi будинки Площа  м2 по плану Кiлькiсть квартир,шт. 

1 Ж/б № 4 пров. Балтiйський 54555,27 884 

2 Ж.буд.№ 1  на перетинi Ревуцького та Вишнякiвської 35557,44 576 

3 Ж/б № 1 по вулицi Полiськiй 26668,08 432 

 Разом: 116780,79 1892 

 Крiм того нежитловi примiщення 3752,0  

Закiнчуються роботи по забудовi земельної дiлянки по провулку Балтiйському, 23 в 

Оболонському районi м. Києва, що передбачає будiвництво житлового комплексу у складi 3-х 

житлових будинкiв, загальною площею 157,6 тис. м2. 

Розпочато будiвництво по забудовi земельної дiлянки по вулицi Коноплянськiй, 22  в 

Оболонському районi м. Києва, якi передбачають будiвництво двох  25-ти поверхових житлових 

будинкiв, загальною площею понад 59 тис.м2. 



Розпочато будiвництво  по забудовi земельної дiлянки по вулицi Електротехнiчнiй, 43 в 

Деснянському районi м. Києва, якi передбачають будiвництво Товариством  одного 25-ти 

поверхового житлового будинку, загальною площею квартир   28,215 тис. м2.    

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Товариство протягом 2020 року i в попереднiх перiодах договорiв у формi деривативiв не 

укладало, не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
В процесi фiнансово-господарської дiяльностi  при використаннi фiнансових iнструментiв 

пiдприємство має схильнiсть до таких видiв ризикiв як iнвестицiйний ризик, кредитний ризик та 

ризик лiквiдностi. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Ризики фiнансового iнвестування пов'язанi з: ефективнiстю вибору фiнансових iнструментiв для 

iнвестування; фiнансовими ускладненнями або банкрутством емiтентiв; змiнами умов 

iнвестування; прямим обманом iнвесторiв i та iн. Товариство має iншi фiнансовi iнвестицiї, 

вкладенi в придбанi акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та частки у статутному капiталi, тому ризик 

фiнансового iнвестування є суттєвим для Товариства. 

Кредитний ризик теоретично означає ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за 

договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю. I 

практично властивий для кожного суб'єкта господарської дiяльностi.  

Управлiнський персонал контролює розрахунки з дебiторами, дотримується договiрних 

зобов'язань та забезпечує прозорiсть партнерських вiдносин.  

Ризик лiквiдностi показує чи може Товариство виконати свої фiнансовi зобов'язання шляхом 

поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Управлiнський персонал постiйно 

контролює показники платоспроможностi, лiквiдностi та фiнансової стiйкостi. 

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2020 року склав 1,36. Цей 

коефiцiєнт розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань 

Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань i свiдчить, 

що на одну гривню поточних  зобов'язань припадає 1,36 грн. поточних активiв (теоретичне 

значення - бiльше 1). 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає, що станом на 31.12.2020 року на 1 грн. поточної 

заборгованостi Товариство має 1,05 грн. лiквiдних активiв. Коефiцiєнт розраховується як 

вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв та 

дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань i вiдображає платiжнi можливостi 

Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з 

дебiторами. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх 

еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка частина 

боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2020 року коефiцiєнт 

абсолютної лiквiдностi склав 0,0016 що вiдповiдає теоретичному  значенню  > 0, але є 



невисоким. 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i курси цiнних паперiв впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв.  

Видами ринкового ризику є валютний ризик та процентний ризик. Товариство не мало валютних 

операцiй, не здiйснювало будь яких операцiй з цiнними паперами, банкiвськими кредитами, крiм 

овердрафту, не користувалось. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
д/в 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
д/в 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
д/в 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
д/в 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 07.04.2021 

Кворум зборів 99,1838 

Опис 1.Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї чергових (рiчних)  загальних 

зборiв. 

2.Про затвердження регламенту чергових (рiчних ) загальних зборiв. 

3.Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 

4.Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2021 рiк. 

5.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2020 рiк та  прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 

6.Затвердження звiту та  висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2020 рiк. 

7.Про затвердження рiчного  звiту та балансу Товариства за 2020 рiк. 

8.Про затвердження  розподiлу прибутку Товариства  за пiдсумками дiяльностi у 

2020 роцi. 

9. Про внесення (затвердження) змiн до Статуту Товариства. 

10.Про затвердження значних правочинiв, укладених Товариством у 2020 роцi та 

до дати проведення чергових (рiчних) загальних зборiв за 2020 рiк, попереднє 

схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2021 

року. 



11.Про надання повноважень на пiдписання  протоколу загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Голова тимчасової лiчильної комiсiї надала  роз'яснення щодо порядку 

голосування бюлетенями. 

По першому питанню порядку денного, "Про обрання Голови  

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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



 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

нi 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

д/в 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

д/в 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Шилюк Петро 

Степанович 

 X Представник акцiонера.  Голосування 

кумулятивне.  Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року  

Шилюка П.С. обрано  членом Наглядової 

ради ПрАТ "ДБК-4".  На першому засiданнi 

НР (Протокол вiд 04.04.2018  року) Шилюка 

П.С. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ 

"ДБК-4" термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та 

Трудовим договором. 

Мойсеєнко 

Микола 

Миколайович 

 X Представник акцiонера.  Голосування 

кумулятивне. Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 



Шилюк Петро 

Петрович 

 X Представник акцiонера.   Голосування 

кумулятивне.  Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Тимошенко  

Сергiй  

Анатолiйович 

 X Представник акцiонера.   Голосування 

кумулятивне.  Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Ткачук 

Олександра 

Володимирiвна 

 X Представник акцiонера.  Голосування 

кумулятивне. Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Слiпецький 

Володимир 

Михайлович 

 X Представник акцiонера.   Голосування 

кумулятивне. Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Сенько  

Володимир 

Олександрович 

 X Представник акцiонера.   Голосування 

кумулятивне.  Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Оленiч 

Валентина 

Василiвна 

 X Представник акцiонера.  Голосування 

кумулятивне.  Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  



Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Сотнiченко 

Марiя Василiвна 

 X Представник акцiонера.  Голосування 

кумулятивне.  Загальними зборами 

акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  року,  

Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Катриченко 

Юрiй 

Олексiйович 

 X Представник ПрАТ ХК "Київмiськбуд". 

Голосування кумулятивне. Загальними 

зборами акцiонерiв, якi вiдбулися  28.03.2018  

року,  Тимошенка С.А.   обрано   членом  НР   

ПрАТ "ДБК-4"  термiном на три роки.  

Повноваження та обов'язки  посадової особи  

визначенi Статутом Товариства , 

Положенням про Наглядову раду та  

Цивiльно- правовим  договором. 

Разсамакiн 

Андрiй 

Вiкторович 

 X  

Лиховид Олег 

Едуардович 

X   

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання НР проводяться щоквартально та по мiрi необхiдностi. 

Розглядаються питання, якi входять в компетенцiю НР. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 



Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

д/в 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

д/в 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв  та 

захист прав акцiонерiв, забезпечення  ефективностi їхнiх 

iнвестицiй, сприяння реалiзацiї Статутних завдань, здiйснення  

контролю за дiяльнiстю Правлiння товариства. Наглядова рада 

звiтує  про свою дiяльнiсть, загальний стан  Товариства та вжитi 

нею заходи  перед 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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)  

 

Як 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)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Виконавчий орган 

(Правлiння ) складається з 

12 осiб разом з Головою 

Правлiння. 

Функцiональнi обов'язки  визначенi Статутом Товариства та 

Положенням про Правлiння. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Правлiння Товариства проводить свої засiдання щомiсячно i по 

мiрi необхiдностi. 

Рiшення приймаються вiдповiдно їх компетенцiї. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Правлiння звiтує щоквартально перед Наглядовою радою та 

Загальними зборами акцiонерiв 

 

 

 

Примітки 
Членами Наглядової ради Товариства є: Шилюк П.С.- Голова Наглядової ради, Члени НР -

Слiпецький В.М. , Тимошенко С.А., Мойсеєнко М.М., Шилюк П.П., Ткачук О.В., Сенько В.О., 

Сотнiченко М.В., Оленiч  В.В., Катриченко Ю.О., Разсамакiн А.В. , Лиховид О.Е. Членами 

Правлiння є: Пилипенка С.В.- Голова Правлiння до 14 травня 2020 року., Романенко В.В.- 

Голова Правлiння з 15 травня 2020 р. Члени Правлiння:.  Бєла I.П., Сапiга I.В., Чкадуа А.Ч., 

Степаненко Н.В., Попова I.Ю.,  Лихiтко I.В.,   Долженко С.В., Бурлака А.П.  , Лавришин Р.Г., 

Мусiєнко О.В.   

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

д/в  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні 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 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

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 
так ні 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)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так ні ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні ні 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ПрАТ ХК "Київмiськбуд" 23527052 30 

2 фiзична особа д/в 39,890048 



3 фiзична особа д/в 6,200022 

4 фiзична особа д/в 5,200019 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 д/в  

Опис д/в 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв термiном на  три роки.  Правлiння 

створюється (обирається, призначається) за рiшенням Наглядової ради Товариства в кiлькостi 

дванадцяти  осiб строком на один рiк. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним 

законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними 

зборами. Виключна компетенцiя наглядової ради визначена Статутом Товариства. Посадовi 

особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, 

передбачених чинним законодавством та Статутом. До компетенцiї правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння 

пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд 

iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i чинним законодавством. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Домобудiвний комбiнат № 4", 

що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, 

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень 

посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.  

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Основа для  думки 

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та 

процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "АФ "Успiх-аудит" вiдповiдно до вимог 

Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та 

огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". 

Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "АФ "Успiх-аудит", є 

отримання достатньої впевненостi у тому, що: сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до 

професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та  звiти, якi надаються фiрмою 



або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам. 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 

"Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової 

iнформацiї". Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого 

звiту.  

Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних 

бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки з надання обгрунтованої впевненостi. 

 

II. IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з 

подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння).  

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї.  

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або 

нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця 

iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Прат "ХК" Київмiськбуд" 25527052 01010, Україна, 

Київська обл., 

Печерський р-н, м. 

Київ, Суворова 4/6 

182 557 140 30 182 557 140 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

фiзична особа 242 740 435 39,890048 242 740 435 0 

фiзична особа 37 728 610 6,200022 37 728 610 0 

фiзична особа 31 643 355 5,200019 31 643 355 0 

Усього 494 669 540 81,290089 494 669 540 0 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.09.2010 796/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку, 

Центральний 

територiальний 

департамент 

UA4000088090 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,05 608 523 8

00 

30 426 190 100 

Опис 
В звiтному роцi Товариство акцiй не випускало.Рiшення про випуск акцiй не приймало. Акцiї на органiзацiйно оформлених ринках не 

обертаються.  В звiтному перiодi обiг цiнних паперiв  здiйснюється на внутрiшньому ринку України. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.09.2010 796/1/10 UA4000088090 60 852 380 30 426 190 596 337 493 12 186 307 0 

Опис: 

12 186307 штук акцiй не голосуючi у звязку  з тим , що акцiонери  не заключили договори з депозитарною установою на вiдкриття рахунку.  

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 12 170 476 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0,02 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

14 496 000 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

08.04.2020    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

17.06.2021    

Спосіб виплати дивідендів чере касу 

Товариства 

   

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Товариство самостiйно виплачує дивiденди  через касу товариства,  перераховує 

на  картки та  розрахунковi рахунки юридичним особам. 

 

 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 52 775 54 914 0 0 52 775 54 914 

  будівлі та споруди 25 370 24 601 0 0 25 370 24 601 

  машини та обладнання 19 026 24 742 0 0 19 026 24 742 

  транспортні засоби 6 060 4 570 0 0 6 060 4 570 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 319 1 001 0 0 2 319 1 001 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 608 2 529 0 0 2 608 2 529 



  будівлі та споруди 2 310 2 149 0 0 2 310 2 149 

  машини та обладнання 29 15 0 0 29 15 

  транспортні засоби 0 198 0 0 0 198 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 269 167 0 0 269 167 

Усього 55 383 57 443 0 0 55 383 57 443 

Опис д/в 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

202 987 187 149 

Статутний капітал (тис.грн) 30 426 30 426 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

30 426 30 426 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 

активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 172561 тис.грн.  

Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення 

статутного капiталу не вимагається. 

 

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 власним 

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 3 748 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 227 973 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 231 721 X X 

Опис д/в 



 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 будiвництво  

житлових 

будинкiв 

123924 м2 990879 100 123924 м2 990879 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 1157886 100 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Депозитарно- колсантингова 

Компанiя  "Iнтелект-Iнвестменс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37063933 

Місцезнаходження 03124, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м.Київ, Вацлава Гавела, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263376 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон 0445942932 

Факс 0445942932 

Вид діяльності депозатарна дiяльнiсть 

Опис надає послуги депозитарної дiяльностi 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Успiх-

Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33231186 

Місцезнаходження 02222, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

Київ, Г.Кирпи, буд.2 "А", офiс 408 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0694 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.10.2017 

Міжміський код та телефон д/в 

Факс д/в 

Вид діяльності Аудитор 

Опис д/в 

 



КОДИ 

Дата 30.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ДОМОБУДIВНИЙ  КОМБIНАТ №4" 
за ЄДРПОУ 05503160 

Територія м.Київ, Оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників: 1010 

Адреса, телефон: 04074 Київ, Лугова,13, 0444309666 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 280 1 374 

    первісна вартість 1001 693 1 968 

    накопичена амортизація 1002 ( 413 ) ( 594 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 55 383 57 443 

    первісна вартість 1011 208 564 221 799 

    знос 1012 ( 153 181 ) ( 164 356 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 65 240 65 284 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 778 1 063 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 121 681 125 164 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 82 973 72 217 

Виробничі запаси 1101 24 665 34 982 

Незавершене виробництво 1102 42 646 12 054 

Готова продукція 1103 12 255 20 157 

Товари 1104 3 407 5 024 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 162 337 131 534 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 67 349 105 394 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 179 363 

Готівка 1166 1 8 

Рахунки в банках 1167 178 355 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3 759 6 302 

Усього за розділом II 1195 316 597 315 810 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 438 278 440 974 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30 426 30 426 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 44 573 44 573 

Додатковий капітал 1410 14 265 14 265 

Емісійний дохід 1411 5 600 5 600 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 524 5 524 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 92 361 108 199 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 187 149 202 987 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 6 102 6 266 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 6 102 6 266 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 6 102 6 266 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 14 646 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 139 890 102 298 

    розрахунками з бюджетом 1620 11 450 3 748 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 239 2 376 

    розрахунками зі страхування 1625 2 886 2 678 

    розрахунками з оплати праці 1630 12 016 12 337 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 11 406 9 081 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 52 733 101 579 

Усього за розділом IІІ 1695 245 027 231 721 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 438 278 440 974 

Примітки: Iнвентаризацiєю активiв та пасивiв Балансу (Звiту про фiнансовий стан) встановлено: вступнi 

залишки на початок звiтного перiоду змiн не зазнали i вiдповiдають даним бухгалтерського облiку по 

синтетичним та аналiтичним рахункам станом на 01.01.2020 року та iдентичнi показникам оприлюдненої 

фiнансової звiтностi за попереднiй рiк, що закiнчився на дату 31 грудня 2019 року.  

Показники балансу на кiнець звiтного року сформованi на основi даних бухгалтерського облiку операцiй 

за 2020 рiк з урахуванням вимог МСФЗ. 

Елементами фiнансової звiтностi є активи, зобов'язання i капiтал. 

 

 



Керівник    Романенко Володимир Водимирович 

 

Головний бухгалтер   Попова Iрина Юрiївна 



КОДИ 

Дата 30.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ДОМОБУДIВНИЙ  КОМБIНАТ №4" 
за ЄДРПОУ 05503160 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 218 821 1 153 679 

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 ( 1 157 886 ) ( 1 075 910 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 60 935 77 769 

    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 53 527 38 179 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 42 256 ) ( 44 406 ) 

Витрати на збут 2150 ( 436 ) ( 279 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 35 419 ) ( 48 449 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 36 351 22 814 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 467 28 



Інші доходи 2240 4 554 159 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 087 ) ( 2 597 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 5 063 ) ( 7 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 35 222 20 397 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 214 -4 422 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 28 008 15 975 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 28 008 15 975 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 872 262 852 838 

Витрати на оплату праці 2505 168 527 161 198 

Відрахування на соціальні заходи 2510 37 076 35 464 

Амортизація 2515 12 002 11 682 

Інші операційні витрати 2520 146 130 107 862 

Разом 2550 1 235 997 1 169 044 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 608 523 800 608 523 800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 608 523 800 608 523 800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,046030 0,026250 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,046030 0,026250 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Результати дiяльностi Товариства за звiтний фiнансовий рiк розкриваються у Звiтi про 

фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк. 

Статтi доходiв i витрат за звiтний 2020 рiк сформованi за рахунок операцiйної та iншої звичайної 

дiяльностi. 

Обсяги доходiв Товариства за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2020 року, сформованi вiдповiдно до 

МСБО 18 "Доходи". Всього за пiдсумками всiх видiв дiяльностi Товариство отримало доходiв в обсязi 1 

277 369 тис. грн. (100%), 

 

 

Керівник    Романенко Володимир Водимирович 

 

Головний бухгалтер   Попова Iрина Юрiївна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ДОМОБУДIВНИЙ  КОМБIНАТ №4" 
за ЄДРПОУ 05503160 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

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 1 593 412 1 379 134 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 237 28 

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 4 421 3 363 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 254 255 ) ( 1 082 002 ) 

Праці 3105 ( 132 570 ) ( 125 745 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 37 577 ) ( 35 063 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 123 440 ) ( 119 485 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 6 076 ) ( 3 382 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 64 597 ) ( 62 559 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 52 767 ) ( 53 544 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 10 909 ) ( 9 983 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 39 319 10 247 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 23 877 ) ( 12 160 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -23 877 -12 160 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 27 857 14 646 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 27 857 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 14 496 ) ( 12 125 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 762 ) ( 1 067 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -15 258 1 454 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 184 -459 

Залишок коштів на початок року 3405 179 638 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 363 179 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв за результатами  2020 року складений з урахуванням вимог 

МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 

Залишок грошових коштiв Товариства на банкiвських рахунках на початок звiтного перiоду станом 

01.01.2020 року складав 179 тис. грн., а на кiнець перiоду станом 31.12.2020 року склав  суму 363 тис. 

грн. 

Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який базується на безпосередньому 

використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв 

грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, 

активiв або зобов'язань. 

У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму чистого надходження або чистого 

видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової 

дiяльностi. Цей документ характеризує здатнiсть Товариства своєю дiяльнiстю генерувати приток 



грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та обсягiв їх 

витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного економiчного виду дiяльностi 

пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної  та фiнансової. 

 

 

Керівник    Романенко Володимир Водимирович 

 

Головний бухгалтер   Попова Iрина Юрiївна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ДОМОБУДIВНИЙ  КОМБIНАТ №4" 
за ЄДРПОУ 05503160 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 30 426 44 573 14 265 5 524 92 361 0 0 187 149 0 187 149 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 30 426 44 573 14 265 5 524 92 361 0 0 187 149 0 187 149 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 28 008 0 0 28 008 0 28 008 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -12 170 0 0 -12 170 0 -12 170 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 15 838 0 0 15 838 0 15 838 

Залишок на кінець року  4300 30 426 44 573 14 265 5 524 108 199 0 0 202 987 0 202 987 

Примітки: Полiтика Товариства управлiння капiталом передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку 

iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому, тобто 

безперервностi дiяльностi Товариства. 

Управлiнський персонал намагається пiдтримувати баланс мiж доходнiстю, яку можна досягти, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка 

позицiя капiталу. Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було змiн у пiдходi Товариства до управлiння капiталом. 



На початок звiтного перiоду станом на 01.01.2020 року становив 187 149,0тис. грн., в тому числi: зареєстрований статутний капiтал 30 426,0 тис. грн., 

капiтал в дооцiнках 44 573 тис. грн., додатковий капiтал 14 265,0 тис. грн., резервний капiтал 5 524,0 тис. грн.,  нерозподiлений прибуток 92 361,0 тис. 

грн. Показники обсягу власного капiталу станом на 01.01.2020 року iдентичнi показникам оприлюдненої фiнансової звiтностi за попереднiй рiк станом на 

дату  31.12.2019 року. 

 Залишок власного капiталу на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2020 року, складає 202 987. грн., в тому числi: зареєстрований 

статутний капiтал 30 426,0 тис. грн., капiтал в дооцiнках 44 573 тис. грн.,  додатковий капiтал 14 265,0 тис. грн., резервний капiтал 5 524,0 тис. грн.,  

нерозподiлений прибуток 108 199 тис. грн. 

Змiни, що вiдбулися у власному капiталi протягом 2020 року:  

- на збiльшення нерозподiленого прибутку вiднесена сума чистого прибутку за 2020 рiк в розмiрi 28 008 тис. грн.; 

- на зменшення нерозподiленого прибутку вiднесено дивiденди за 2019 рiк, нарахованi в сумi 12 170 тис. грн. Iнших факторiв, якi б вплинули на 

змiни чи трансформацiю звiту про власний капiтал,  у 2020 роцi не було. 

 

 

Керівник    Романенко Володимир Водимирович 

 

Головний бухгалтер   Попова Iрина Юрiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКА 1. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 

 

1.1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Товариства 

 

 Приватне акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 4", iменоване далi 

Товариство, є юридичною особою, дiє на пiдставi Статуту та чинного законодавства України, 

створено шляхом змiни типу Товариства з "Публiчного акцiонерного товариства "Домобудiвний 

комбiнат № 4", на Приватне акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 4"згiдно 

протоколу Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2016 року № 32. 

 Приватне акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 4", є правонаступником всiх 

майнових прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Домобудiвний комбiнат № 4".  

 Товариство створене внаслiдок передачi Головним управлiнням житлового господарства 

та майна м. Києва до статутного капiталу ВАТ "Фiрма панельного домобудування № 4" майна, 

що було передбачено Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств". ВАТ 

"Фiрма панельного домобудування № 4" було перейменовано на Вiдкрите акцiонерне 

товариство "Домобудiвний комбiнат -4" (на пiдставi протоколу № 6 вiд 21.03.2001 р. та 

свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) № 05503160 вiд 03.05.2001 року. Публiчне 

акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 4" (Товариство) - створено шляхом 

перетворення Вiдкритого акцiонерного товариства "Домобудiвний комбiнат № 4" у Публiчне 

акцiонерне товариство. Перереєстрацiя вiдбулась 28.12.2010 року в зв'язку iз змiною 

найменування юридичної особи. 

Дата первинної реєстрацiї Товариства  в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та 

фiзичних осiб-пiдприємцiв 23.05.1995 року за № 1 0691 0700 4800 0788).  

Органiзацiйно-правова форма Товариства за КОПФГ - 230   акцiонерне товариство, код за 

ЄДРПОУ - 05503160, код за КОАТУУ - 8038000000, юридична та поштова адреса: Україна, 

04074, м. Київ, вул. Лугова, 13. 

Зареєстрований капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить 30 426 190 грн. 

(Тридцять мiльйонiв чотириста двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто гривень), i протягом 2020 

року не змiнювався.  

 Статут "Приватного акцiонерного товариства "Домобудiвний комбiнат № 4" з останнiми 

змiнами затверджено 10 квiтня 2019 року (протокол № 35). 

  

Стан корпоративного управлiння: 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з чинним законодавством України, 

зокрема  Законами України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", 

та iншими законодавчими документами, а також власним Статутом. 

Органами управлiння Товариством згiдно ст. 8 Статуту є: 

- Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада; 

- Виконавчий орган. 

Органами контролю Товариства є: 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння i здiйснюють загальне керiвництво його 

дiяльнiстю. 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, 

контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу - Правлiння. Члени Наглядової ради 

обираються Загальними зборами. 

Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради 



визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. 

Правлiння є виконавчим органом Товариства. 

Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за 

результати фiнансово-господарської дiяльностi згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 

Функцiї монiторингу та управлiння внутрiшнiми та зовнiшнiми ризиками виконують рiзнi 

пiдроздiли та управлiнський персонал Товариства в межах своїх повноважень. Функцiї 

внутрiшнього аудиту виконує внутрiшнiй аудитор. А також Товариство користується послугами 

зовнiшнього аудитора. 

 Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному 

роцi були:  

- Голова правлiння: 

Пилипенко Сергiй Вiкторович - з 28 жовтня 2019 р. по 14 травня 2020 р.; 

Романенко Володимир Володимирович - з 15 травня 2020 р.  по теперiшнiй час. 

 

- Головний бухгалтер Попова Iрина Юрiївна - весь перiод. 

 

Види дiяльностi, якi здiйснює та має здiйснювати Товариство: 

Приватне акцiонерне товариство "ДБК-4" є пiдприємством будiвельної галузi, одним iз 

найпотужнiших фiнансово-будiвельних компанiй України.  

Основними видами його дiяльностi є: органiзацiя будiвництва будiвель, будiвництво житлових i 

нежитлових будiвель, виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва, дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах, та 

iншi послуги, а саме у вiдповiдностi до КВЕД-2010: 

 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 

41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель; 

93.12Дiяльнiсть спортивних клубiв; 

55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки  

та iншого тимчасового проживання; 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 

Технiчного консультування в цих сферах. 

 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi 

Товариство має лiцензiю на господарську дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язану  зi створенням 

об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно додатком) серiя АГ, № 575139, яка видана 

Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у м. Києвi Мiнiстерства 

регiонального розвитку та будiвництва України: 

" дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 09.03.2016 року  № 9-л.,строк дiї 

лiцензiї з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013025833.  

" дата прийняття та номер рiшення про переоформлення лiцензiї - 26.12.2016 року  № 48-

л.,строк дiї лiцензiї з 26.12.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013033314. 

До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають статусу юридичної особи:  

- Будiвельно-монтажне управлiння (№ 1,  3); 

-Управлiння виробничо-технiчної комплектацiї; 

-Завод залiзобетонних виробiв. 

 

Структурнi пiдроздiли знаходяться за основним мiсцезнаходженням Товариства: Україна, 04074, 

м. Київ, вул. Лугова, 13. Структурнi пiдроздiли дiють на пiдставi Положень, затверджених 

уповноваженим органом Товариства., якi об'єднують 1010 працiвникiв.  



Завод залiзобетонних виробiв виготовляє збiрнi залiзобетоннi конструкцiї, товарну арматуру, 

бетони i розчини. Завод є найпотужнiшим в Українi та другим за потужнiстю в Європi.  

Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї здiйснює комплектацiю об'єктiв матерiалами, 

виробами та конструкцiями для монтажної i оздоблювальної фаз будiвництва, виготовляє 

металевi, металопластиковi та дерев'янi вироби.  

Будiвельно-монтажнi управлiння № 1  виконує монтажнi i опоряджувальнi роботи, займаються 

введенням в експлуатацiю житлових будинкiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення та 

iнших споруд.  

Будiвельно-монтажне управлiння № 3 виконує будiвництво нульових циклiв, iнженерних мереж, 

здiйснює внутрiшнi сантехнiчнi роботи та благоустрiй територiй.  

Саме така структура забезпечує цикл виробництва - вiд виготовлення збiрних залiзобетонних 

конструкцiй в умовах заводу до монтажу, оздоблення  та введення об'єктiв в експлуатацiю. 

ПрАТ "Домобудiвний комбiнат №4" будує житловi будинки за типовими i iндивiдуальними 

проектами - монолiтно-каркаснi, цеглянi та iндустрiальної серiї АПВС К-134 "М". Проекти всiх 

будинкiв базуються на використаннi нових високоефективних енергозберiгаючих матерiалiв i 

технологiй, якi призводять до якiсної змiни i покращення житла.   

ПрАТ "ДБК-4" за 43 роки своєї дiяльностi звiв 530 житлових будинкiв загальною площею 5,8 

млн. м2., що становить бiльш 88 365  квартир. 

Протягом  2020 року Товариством введено в експлуатацiю житла площею 123 924       м2., що 

становить 1843 квартири.  

Припинення окремих видiв дiяльностi: 

Припинення окремих видiв господарської дiяльностi протягом 2020 року в установленому 

юридичному порядку не вiдбувалось.  

 

Плани щодо безперервної дiяльностi та/або на випадок кризових обставин: 

Суттєвий вплив на здiйснення дiяльностi Товариства мають зовнiшнi фактори: це нестабiльна 

економiчна ситуацiя в Українi, кризовi явища, вирiшення яких потребують вiдволiкання значних 

ресурсiв та часу. Мають мiсце ризики по запровадженню iнвестицiйних програм у розвиток 

житлового будiвництва та промислового виробництва будiвельних  матерiалiв, а також 

практично вiдсутнiсть банкiвського кредитування.    

Уряд України постановою вiд 11.03.2020 року № 211 (зi змiнами) запровадив, починаючи з 12 

березня 2020 року, на всiй територiї України карантин з встановленням обмежувальних заходiв, 

якi мають запобiгти поширенню на територiї країни гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2. Пандемiя коронавiрусу, негативно вплинула на 

економiку України, зокрема на обмеження  дiяльностi будь-якого бiзнесу, що, в свою чергу 

призводить до зниження рiвня платоспроможностi як населення, так i пiдприємств. 

Управлiнський персонал Товариства вважає, що в iснуючих умовах Товариство вживає належнi 

заходи на пiдтримку постiйної дiяльностi пiдприємства та забезпечує здiйснення господарської 

дiяльностi за рахунок власних обiгових коштiв. Крiм того керiвництво не володiє iнформацiєю 

про наявнiсть невизначеностi, яка може викликати сумнiви щодо можливостi здiйснювати 

безперервну дiяльнiсть. 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  

Таким чином, фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи iз припущення управлiнського 

персоналу про ймовiрну безперервнiсть дiяльностi. 

 

1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi: 

 

 Облiкова полiтика Товариства на 2020 рiк визначена у наказi вiд 09 сiчня 2020  року № 

01"Про органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi", основи якої є незмiнними. Щорiчно на початок звiтного року управлiнський персонал 



оцiнює законодавчi змiни, вплив факторiв на дiяльнiсть Товариства та вносить доповнення до 

облiкової полiтики згiдно з вимогами МСФЗ та змiн у податковому законодавствi. 

Дата звiтностi за звiтний перiод: Фiнансова звiтнiсть Товариства складається  за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) за перiод що розпочався 01 сiчня 2020 року та 

закiнчився станом на кiнець дня 31.12.2020 року. На виконання ст. 12 Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та ст. 40 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами МСФЗ 1. Датою 

переходу на МСФЗ Товариство було обрано 01 сiчня 2012 року.  

За пiдсумками 2020 року Товариством пiдготовлено повний пакет фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ для надання iнвесторам та зовнiшнiм користувачам за станом на 31.12.2020 

року i складається з таких компонентiв: 

- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р.; 

- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2020 р.; 

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 р.; 

- звiт про власний капiтал за 2020 р.; 

- примiтки до фiнансової звiтностi за 2020 р. 

 

Функцiональна валюта та валюта подання:  

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства та 

валютою, у якiй подана ця фiнансова звiтнiсть. Всi данi, якi наведенi в гривнях, округленi до 

тисяч, якщо не зазначено iнше. 

 

Основа оцiнки: 

 Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної первiсної вартостi, згiдно  

з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО), мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), облiкової полiтики Товариства на пiдставi даних 

бухгалтерського облiку. 

Облiкова полiтика Товариства визначається вiдповiдно до Законiв України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", МСБО, МСФЗ, iнших законодавчих актiв України, 

рiшень керiвництва Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фiнансової 

полiтики, внутрiшнiх документiв, що визначають порядок здiйснення операцiй з рiзними 

фiнансовими iнструментами. 

Облiкова полiтика - це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, 

методiв i процедур, що використовуються ПрАТ "Домобудiвний комбiнат № 4" для складання та 

подання фiнансової звiтностi.   

Облiкова полiтика ПрАТ "Домобудiвний комбiнат № 4"- документ, головною метою якого є 

загальна регламентацiя застосованих на практицi в Товариствi прийомiв та методiв 

бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу. 

Положення облiкової полiтики Товариства є обов'язковими для безумовного виконання в 

поточному роцi.  

Протягом 2020 року до облiкової полiтики  Товариства  внесенi доповнення щодо визначення 

критерiїв оцiнки визнання основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв 

згiдно наказу№ 44 вiд 01 червня 2020року. 

 

Основними принципами облiкової полiтики Товариства є:  

Повне висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, 

безперервнiсть, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, послiдовнiсть, iсторична 

(фактична) собiвартiсть, а також оцiнки та визнання. 

Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання 

Товариства оприбутковуються та облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною або справедливою вартiстю): 



- за первiсною або iсторичною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх 

еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн 

на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення 

зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; 

- за справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити 

для придбання (обмiну) таких активiв, зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке 

зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; 

вираз "обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони" означає наявнiсть добре проiнформованого 

покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, що має бажання 

продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у 

вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет 

зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.   

 

Справедлива вартiсть. 

При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язань Товариство застосовує, наскiльки це 

можливо, спостережуванi ринковi данi. Оцiнка справедливої вартостi вiдноситься до рiзних 

рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi залежно вiд вихiдних даних, що використовуються в 

рамках вiдповiдних методiв оцiнки: 

- рiвень 1: оцiнка грунтується на котирувальних (не скоригованих) цiнах на активних 

ринках для iдентичних активiв або зобов'язань; 

- рiвень 2: оцiнка грунтується на вхiдних даних, iнших, нiж котирувальнi цiнi, включно до 

рiвня 1, якi є доступними на ринку для активу або зобов'язання прямо чи опосередковано; 

- рiвень 3: оцiнка грунтується на вхiдних даних щодо активу чи зобов'язання, якi є 

недоступними на ринку. 

Крiм вказаних, в облiковiй полiтицi Товариства, у залежностi вiд характеру та змiсту завдань 

рiзних складових його облiкової системи, використовуються iншi методи оцiнки окремих груп 

активiв i зобов'язань.  

 

1.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 

Протягом 2020 року Товариство не здiйснювало операцiї з iнвестицiйною нерухомiстю. 

 

1.4. Основнi засоби 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у 

процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для 

здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 

використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн 

довший за рiк) та вартiсть бiльше 6 000,00 гривень, а з 01 червня 2020 року  вартiсть бiльша 20 

000,00 гривень. 

Облiковою полiтикою щодо всiх груп основних засобiв Товариством обрана модель собiвартостi 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".  

Одиницею облiку основних засобiв є окремий iнвентарний об`єкт основних засобiв. 

Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються в Товариствi за 

первiсною вартiстю. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат 

на полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) основних 

засобiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди. 

В системi облiку Товариства амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним окремим 

об'єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається 

дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта 

основних засобiв. Амортизацiя нараховується iз застосуванням програмного забезпечення "1-С 

Бухгалтерiя.8".  Нарахування амортизацiї на основнi засоби вартiстю нижчою за вартiсний 

критерiй (МНМА) здiйснюється в день оприбуткування активу в розмiрi 100% вiд його первiсної 



вартостi.  

Пiсля початкового визнання облiк основних засобiв ведеться  за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

Протягом 2020 року змiн методу амортизацiї основних засобiв в Товариствi не вiдбувалось, 

переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв не здiйснювалась.  

 

1.5. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи (НА) - актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований 

та утримується Товариством з метою використання протягом перiоду понад один рiк (або 

одного операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) у своїй дiяльностi, в адмiнiстративних цiлях 

або надання в лiзинг (оренду) iншим особам. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується 

за кожним окремим об'єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Протягом 2020 року змiни методу амортизацiї нематерiальних активiв Товариства не 

вiдбувалось, переоцiнка первiсної вартостi не здiйснювалась, перегляду термiну корисного 

використання нематерiальних активiв не було. 

 

1.6.Запаси 

Запасами визнаються активи, якi призначенi для продажу протягом звичайного операцiйного 

циклу або для виробництва з метою виготовлення та реалiзацiї продукцiї. 

Одиницею облiку запасiв є їх найменування. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни 

придбання, ввiзного мита, невiдшкодованих податкiв та зборiв, витрат на транспортування до 

мiсця розвантаження. Собiвартiсть запасiв, що вибувають, визначається за собiвартiстю перших 

за часом надходження (метод FIFO). 

Знецiнення запасiв вiдображається шляхом створення забезпечення (резерву знецiнення запасiв). 

Запаси, отриманi як надлишки пiд час iнвентаризацiї, визнаються активом i вiдображаються у 

складi iнших прибуткiв за цiнами на подiбнi запаси або за вiдтворюваною вартiстю. 

 

1.7. Фiнансовi iнвестицiї 

Дочiрнi (асоцiйованi) пiдприємства - це пiдприємства, що контролює Товариство, якщо воно має 

права на змiннi результати дiяльностi пiдприємства або зазнає пов'язаних з ними ризикiв та 

може впливати на цi результати завдяки своїм владним повноваженням щодо пiдприємства. 

Iнвестицiї в дочiрнi (асоцiйованi) пiдприємства облiковуються за собiвартiстю з врахуванням 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

1.8. Забезпечення 

 Забезпечення (резерв) визнається, коли в результатi подiї, що сталася у минулому, Товариство 

має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що може бути оцiнене достовiрно, i 

коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов'язання призведе до зменшення 

економiчної вигоди. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних у 

майбутньому грошових потокiв з використанням ставки без урахування оподаткування, що 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi i, коли це доречно, ризики, 

властивi конкретному зобов'язанню. 

 

1.9. Фiнансовi iнструменти. 

Непохiднi фiнансовi активи включають дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари i 

послуги, iншу поточну дебiторську заборгованiсть та грошовi кошти. 

Дебiторська заборгованiсть - це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами , що 

можуть бути визначенi, якi не мають цiни на активному ринку. Такi активи спочатку визнаються 

за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до 

здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть, що пiдлягає 



переведенню у довгострокову, оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями - сума заборгованостi дебiторiв у виглядi 

грошових коштiв, їх еквiвалентiв за продукцiю, товари, роботи, послуги на певну дату. Визнання 

дебiторської заборгованостi за торговими операцiями вiдбувається одночасно з визнанням 

доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг . 

В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення 

знецiнення найбiльш суттєвих сум дебiторської заборгованостi в розрiзi контрагентiв, потiм 

проводить оцiнку на предмет знецiнення  загальної суми дебiторської заборгованостi, яка 

залишилася, з урахуванням даних про термiни її погашення (простроченої дебiторської 

заборгованостi).У випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе 

отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов, створюється резерв пiд 

знецiнення дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв). Сума резерву являє собою 

рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових 

потокiв. 

Iнша дебiторська заборгованiсть Товариства представлена дебiторською заборгованiстю, що 

виникла внаслiдок iнших операцiй, не пов'язаних з реалiзацiєю продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 

Грошi та їх еквiваленти  включають залишки коштiв у касi, на банкiвських рахунках, депозити 

на вимогу та високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком погашення до трьох мiсяцiв з дати 

придбання i несуттєвим ризиком змiн справедливої вартостi. Обсяги грошових коштiв, 

використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку за 

зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включаються до 

складу iнших необоротних активiв. 

Непохiднi фiнансовi зобов'язання у Товариствi визначаються як iншi фiнансовi зобов'язання i 

включають у себе iншi довгостроковi зобов'язання, поточну кредиторську заборгованiсть за 

товари роботи i послуги, iншi кредитори. Такi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю, плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться до операцiй. 

Товариство здiйснює початкове визнання дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату її 

виникнення. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

здiйснюється на дату операцiї, в результатi якої Товариство стає стороною договору про 

придбання фiнансового iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових активiв Товариством вiдбувається в тому випадку, якщо 

закiнчується строк дiї права Товариства вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв 

вiд фiнансових активiв, або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження 

контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом володiння фiнансовим 

активом.  

Будь-якi частки участi у переданому активi, що виникли або залишились у Товариствi, 

визнаються як окремий актив або зобов'язання.  

Припинення визнання фiнансових зобов'язань вiдбувається тодi, коли зазначенi у договорi 

зобов'язання Товариства здiйсненi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився. 

 

1.10.Фiнансовi ризики. 

При використаннi фiнансових iнструментiв Товариство зазнає таких видiв ризикiв: 

iнвестицiйний ризик,   кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Iнвестицiйний ризик - це iмовiрнiсть збiльшення витрат, зменшення доходiв i прибуткiв вiд 

iнвестицiйної дiяльностi, а також можливiсть втрати всього iнвестованого капiталу. Залежно вiд 

форм iнвестування розрiзняють ризики реального i фiнансового iнвестування. 

Ризики реального iнвестування пов'язанi з: невдалим вибором мiсця iнвестицiйного об'єкта; 

перебоями у процесi доставки будiвельних матерiалiв, обладнання, сировини; значним 

пiдвищенням цiн на будiвельно-монтажнi роботи, будiвельнi матерiали, обладнання, сировину; 



невдалим вибором пiдрядчика i та iн. Значних iнвестицiйних вкладень у звiтному 2020 роцi 

Товариство не здiйснювало, тому ризик реального iнвестування не є суттєвим. 

Ризики фiнансового iнвестування пов'язанi з: ефективнiстю вибору фiнансових iнструментiв для 

iнвестування; фiнансовими ускладненнями або банкрутством емiтентiв; змiнами умов 

iнвестування; прямим обманом iнвесторiв i та iн. Товариство має iншi фiнансовi iнвестицiї, 

вкладенi в придбанi акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та частки у статутному капiталi, тому ризик 

фiнансового iнвестування є суттєвим для Товариства. 

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за 

договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю, i цей 

ризик є для Товариства суттєвим. 

Ризик лiквiдностi показує чи може Товариство виконати свої фiнансовi зобов'язання шляхом 

поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Ризик лiквiдностi є суттєвим для 

Товариства. Управлiнський персонал здiйснює контроль за поточною лiквiднiстю, наскiльки це 

можливо, для виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх погашення, як у звичайних 

умовах, так i у надзвичайних ситуацiях. 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i курси цiнних паперiв впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв.  

Видами ринкового ризику є валютний ризик та процентний ризик.  

Товариство не має суттєвих операцiй та залишкiв у валютi iншiй нiж гривня, тому не має 

суттєвих ризикiв пов'язаних з операцiями в iноземнiй валютi. 

Товариство не має банкiвських кредитiв чи iнших запозичень iз плаваючою ставкою. 

Активи оцiнюванi за справедливою вартiстю iз застосуванням ефективного (умовного) вiдсотка 

представленi довгостроковою дебiторською заборгованiстю по iпотечних договорах та 

договорах оренди квартир. 

 

1.11. Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання взаємно зараховуються, i вiдповiдна частина 

вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Товариство має юридично 

забезпечене право на їх взаємне зарахування та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-

основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання. 

За звiтний перiод Товариством  здiйснювався взаємозалiк активiв i зобов'язань балансу по 

внутрiшньогосподарських операцiях в розрiзi виробничих пiдроздiлiв. 

 

 1.12. Власний капiтал 

Зареєстрований капiтал включає випущенi простi акцiї. Додатковi затрати, що безпосередньо 

вiдносяться до емiсiї простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення власного 

капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв. 

Резервний капiтал формується з метою покриття можливих в майбутньому непередбачуваних 

збиткiв та включає суму щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку. 

Нерозподiлений прибуток включає накопичену суму прибуткiв i збиткiв Товариства. 

 

1.13. Доходи i витрати 

Облiк та визнання доходiв та витрат Товариства проводиться згiдно з МСБО 18 "Дохiд". 

Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її 

учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства 

України. 

Правила бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i витрат Товариства  

базуються на принципах нарахування i вiдповiдностi:  

Принцип нарахування: статтi доходiв i витрат враховуються та оцiнюються в момент продажу 

активу або в мiру надання послуг. Усi доходи i витрати Товариства, що вiдносяться до звiтного 



перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi 

кошти.  

Принцип вiдповiдностi: витрати та доходи, пов'язанi з цими витратами,  визнаються у  

бухгалтерському облiку в один i той самий звiтний перiод. 

Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Товариства, 

якщо виконуються такi умови: 

- фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути 

досить точно оцiнений;  

- доход або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi (за дебетом у разi 

доходу i за кредитом у разi витрат). 

Вищевказанi умови можливо вважати виконаними, якщо: 

- є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу, або iншими 

документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України;  

- є документи, якi пiдтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг (акт 

приймання-передавання, платiжна вимога - доручення тощо). 

За цих умов доходи (витрати) за операцiєю з надання (отримання) послуг визнаються у 

бухгалтерському облiку в мiру їх надання (отримання). Заборгованiсть за нарахованими 

доходами Товариства, яка визнана безнадiйною до отримання, пiдлягає списанню.  

 

1.14. Податок на прибуток  

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку за поточнi та попереднi перiоди 

оцiнюються за сумою, що передбачається до вiдшкодування вiд податкових органiв або до 

сплати податковим органам.  

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах, визначених Податковим 

Кодексом України  (далi - ПКУ). Базова ставка податку на прибуток у 2020 роцi складає 18 % вiд 

прибутку до оподаткування (п. 136.1 ПКУ). 

Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фiнансового результату (за 

МСФЗ), вiдкоригованого на рiзницi, передбаченi Податковим кодексом. Визнання вiдстрочених 

податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань при наявностi здiйснюються у 

фiнансовiй звiтностi за рiк станом на 31 грудня звiтного року. 

 

1.15. Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок 

Розкриття змiн у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до основних вимог мiжнародних 

стандартiв.  

Виправлення суттєвих помилок, якi мали мiсце в попереднiх роках, протягом 2020 року не 

проводилось. 

 

ПРИМIТКА 2. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТОВАРИСТВА, 

СКЛАДЕНОЇ ЗА МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI: 

 

На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi в поточному роцi Товариство використало всi 

новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку  (наданi - "РМСБО") та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової 

звiтностi (наданi - "КТМФЗ"), якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 

i якi набули чинностi при складаннi звiтностi. Прийняття нових i змiнених стандартiв i 

iнтерпретацiй не призвело до змiн протягом року в облiковiй полiтицi Товариства, яка 

використовувалась для вiдображення даних звiтного року. 

 

 ПРИМIТКА 2.1. Розкриття iнформацiї статей Балансу 

(Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року 



 

 Iнвентаризацiєю активiв та пасивiв Балансу (Звiту про фiнансовий стан) встановлено: 

вступнi залишки на початок звiтного перiоду змiн не зазнали i вiдповiдають даним 

бухгалтерського облiку по синтетичним та аналiтичним рахункам станом на 01.01.2020 року та 

iдентичнi показникам оприлюдненої фiнансової звiтностi за попереднiй рiк, що закiнчився на 

дату 31 грудня 2019 року.  

Показники балансу на кiнець звiтного року сформованi на основi даних бухгалтерського облiку 

операцiй за 2020 рiк з урахуванням вимог МСФЗ. 

Елементами фiнансової звiтностi є активи, зобов'язання i капiтал. 

 

Необоротнi активи:     

На початок року станом на 01.01.2020 року вартiсть залишкiв необоротних активiв Товариства 

складала 121 681 тис. грн., до складу яких входить: нематерiальнi активи 280 тис. грн., 

балансова вартiсть основних засобiв   55 383 тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї  65 240 тис. грн. 

та довгострокова дебiторська заборгованiсть 778 тис. грн. 

На кiнець звiтного перiоду на 31.12.2020 року вартiсть залишкiв необоротних активiв 

Товариства складає 125 164 тис. грн., до складу яких входить: нематерiальнi активи 1 374 тис. 

грн., балансова вартiсть основних засобiв   57 443 тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї 65 284 тис. 

грн., довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 063 тис. грн. 

Нематерiальнi активи  станом на 31.12.2020 року сформованi за справедливою вартiстю i 

складають суму 1 374 тис. грн., що рiвняється їх балансовiй вартостi, а саме: 

 

В тис. грн. Iншi нематерiальнi активи 

Первiсна вартiсть Тис. грн. 

на 01.01.2020 року 693 

надходження 1 275 

вибуття (-) 

Iншi змiни - 

на 31.12.2020 року 1 968 

Нарахований знос та знецiнення  

на 01.01.2020року 413 

Нарахована амортизацiя 181 

вибуття (-) 

Iншi змiни - 

на 31.12.2020 року 594 

Чиста балансова вартiсть  

на 01.01.2020року 280 

на 31.12.2020 року 1 374 

 

Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу, визначеного  

згiдно з правилами прямолiнiйного методу амортизацiї на помiсячнiй основi протягом термiну їх 

корисного використання, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства щодо всiх груп 

основних засобiв, а саме:  

 

В тис. грн. Будинки, споруди та передавальнi 

пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар 

(меблi) Iншi основнi засоби  

 Всього 

Первiсна вартiсть       

на 01.01.2020 р. 83 666 87 181 20 942 8 438 8 337 208  564 

надходження 4 276 10 470 232 4 346 657 19 981 



вибуття (2 632) (1 685) - (1 998) (431) (6 746) 

Iншi змiни - - -  - - 

на 31.12.2020 р. 85 310 95 966 21 174 10 786 8 563 221 799 

Нарахований знос та знецiнення       

на 01.01.2020р. 55 986 68 126 14 882 6 943 7 244 153 181 

Нарахований знос 2 698 6 384 1 524 773 442 11 821 

вибуття - (124) (136) (95) (291) (646) 

Iншi змiни - - - - - - 

на 31.12.2020 р. 58 560 74 374 16 406 7 621 7 395 164 356 

Чиста балансова вартiсть       

на 01.01.2020 р. 27 680 19 055 6 060 1 495 1 093 55 383 

на 31.12.2020 р. 26 750 21 592 4 768 3 165 1 168 57 443 

 

Товариство щорiчно аналiзує основнi засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення 

корисностi окремих об'єктiв або їх груп пiд час рiчної iнвентаризацiї. У звiтному роцi 

iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 02 листопада 2020 р. згiдно наказу № 63 

вiд  09 вересня 2020 року., якою не виявлено ознак зменшення корисностi. 

 

 

Фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 01.01.2020 року становили 65 240 тис. грн. , а на 

31.12.2020 року склали суму 65 284 тис. грн. та представленi наступним чином: 

1. Цiнними паперами, якi зберiгаються у депозитарнiй установi ТОВ "Iнтелект-

Iнвестментс", код 3706393, лiцензiя АЕ № 263376 вiд 24.09.2013 року, м. Київ, бульвар Вацлава 

Гавела, 8. (виписка вiд 28.01.2021 року): 

" ПАТ "ЗНВКIФ Амрiта", ЄДРПОУ 36756658, на початок i на кiнець звiтного року 

числиться пакет простих iменних акцiй в кiлькостi 19770232 штук номiнальною вартiстю 0,25 

грн. кожна на суму  4 942,6 тис. грн. (частка у СК 0,1029 %) - балансова вартiсть акцiй по цiнi 

покупки складає 12 136,0 тис. грн.; 

" ПАТ "Центр обслуговування нерухомостi "Норма", ЄДРПОУ 33545414, на початок i на 

кiнець звiтного року числиться пакет простих iменних акцiй в кiлькостi 150 000 штук 

номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна на суму  150,0 тис. грн. (частка у СК 0,1250 %) - балансова 

вартiсть акцiй по цiнi покупки складає 2 000,0 тис. грн.; 

" ПАТ "Пересувна механiзована колона № 20" ЄДРПОУ 01354148 ,на початок i на кiнець 

звiтного року числиться пакет простих iменних акцiй в кiлькостi 1 800 000 штук номiнальною 

вартiстю 0,25 грн. кожна на суму  450,0 тис. грн. (частка у СК 0,2140 %)  -  балансова вартiсть 

акцiй по цiнi покупки складає  суму 9 000,0 тис. грн.; 

" АТ МНПК ВЕСТА ЄДРПОУ 32988187,на початок i на кiнець звiтного року числиться 

пакет простих iменних акцiй в кiлькостi 56 830 штук номiнальною вартiстю 5,00 грн. кожна на 

суму  284,1 тис. грн. (частка у СК 0,1783 %)  -  балансова вартiсть акцiй по цiнi покупки складає  

суму 9092,8 тис грн.; 

" ПрАТ "КУА "Нацiональний резерв" (ПIФ "Резервна нерухомiсть" НВЗТ), ЄДРПОУ 

22904759, станом на 01.01.2020 року вартiсть пакету iнвестицiйних сертифiкатiв по ПрАТ "КУА 

"Нацiональний резерв" становила 2 828,7 тис. грн. , а станом на 31.12.2020 року 2 872,2 тис. грн.  

Збiльшення вартостi в сумi 43,5 тис. грн. вiдбулося за рахунок купiвлi цiнних паперiв по новiй 

узгодженiй цiнi.  

 

2.  Частками у статутному капiталi товариств: 

 

" ТОВ "Iнтелект-Iнвестментс", ЄДРПОУ 37063993, на початок i на кiнець 2020 року 

облiковується  частка у статутному капiталi в сумi 3 133,0 тис. грн. У 2020 роцi змiн не 

вiдбувалося. 



" ТОВ "Фiнансова компанiя "ДБК", ЄДРПОУ, 38962930,  станом на початок i на кiнець 

року iнвестицiя становила 27 050 тис. грн., протягом 2020 року змiн не вiдбувалося. 

 

Iнвестицiї у суб'єкти господарювання облiковуються вiдповiдно до облiкової полiтики 

Товариства за собiвартiстю (за вирахуванням накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi). 

Протягом 2020 року знецiнення корисностi iнвестицiй не вiдбувалося. 

Товариство не готує консолiдовану звiтнiсть i не враховує вплив прибуткiв (збиткiв) 

дочiрнiх/асоцiйованих пiдприємств у своїй звiтностi.  

Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї Товариства висвiтлена у вiдповiдностi до МСФЗ 12 

"Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2020 року складала 778 тис. грн.., а 

на кiнець року станом на 31.12.2020 року склала 1 063 тис. грн., i представлена наступним 

чином: 

Товариство застосовувало методологiю дисконтування для визначення розрахункової 

справедливої вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi. Таке управлiнське рiшення 

прийняте з урахуванням термiнiв оплати по договорах та статистики платежiв. 

 

Оборотнi активи: 

 Станом на 01.01.2020 року оборотнi активи Товариства становили 316 597 тис. грн., а на 

кiнець звiтного перiоду на 31.12.2020 року 315 810 тис. грн. 

 Запаси: вхiднi залишки на 01.01.2020 року складали 82 973 тис. грн., а на кiнець року 

станом на  31.12.2020 року вартiсть запасiв склала 72 217 тис. грн., з них: 

 - виробничi запаси 34 982 тис. грн., 

 -  незавершене виробництво 12 054 тис. грн.,  

 -  готова продукцiя 20 157 тис. грн., 

 -  товари на суму 5 024 тис. грн. 

Первiсною оцiнкою придбаних або вироблених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає: витрати на 

придбання; витрати на переробку; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi iз запасами.  У 

Товариствi застосовується система постiйного облiку запасiв, їх надходження та видаток 

вiдображають протягом звiтного перiоду на вiдповiдних рахунках запасiв. Для визначення 

собiвартостi вибуття запасiв використовується метод FIFO (базується на припущеннi, що 

одиницi запасiв, якi надiйшли (придбанi, виробленi) першими, вiдпускаються також першими). 

Для отримання впевненостi в достовiрностi вiдображення в облiку залишкiв запасiв проведена 

щорiчна iнвентаризацiя матерiальних цiнностей станом на 02 жовтня 2020 року згiдно наказу № 

63  вiд 09 вересня 2020 року. За результатами iнвентаризацiї суттєвих вiдхилень, нестач, лишкiв 

чи нелiквiдних запасiв не виявлено. Залишки матерiальних цiнностей пiдтвердженi матерiалами 

рiчної iнвентаризацiї. 

 

 Дебiторська заборгованiсть за товари роботи послуги Товариства входить до складу фiнансових 

активiв.  

Станом на 01.01.2020 р. вхiднi залишки по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, 

послуги складали 162 337  тис. грн., а на кiнець року станом на 31.12.2020 р. складають 131 534 

тис. грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображена по iсторичнiй вартостi, яка рiвна реалiзацiйнiй. 

Здiйснюючи монiторинг кредитного ризику, пов'язаного з клiєнтами, Товариство розподiляє всi 

дебiтори на групи вiдповiдно до їх кредитних характеристик.  

Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi не створювався, так як заборгованiсть 

покупцiв є короткостроковою, має поточний характер iз термiнами оплати до 60 днiв та 

пiдтверджена актами звiряння розрахункiв. 

Протягом звiтного року Товариство не розглядало питання на предмет списання безнадiйної 

дебiторської заборгованостi.  

 



Дебiторська заборгованiсть за розрахункамиз бюджетомна початок i на кiнець звiтного вiдсутня.  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 01.01.2020 року становила  67 349 тис. грн., а на 

31.12.2020 р. склала 105 394 тис. грн. Ця дебiторська заборгованiсть фактично представлена 

виданими авансами, а саме: передплата за постачання технiчного обладнання для житлового 

будiвництва, за будiвельнi матерiали, авансування проектних робiт, оплата за архiтектурний 

нагляд., за виробничi послуги,  аванси субпiдрядникам та iншi платежi.  

Розрахунки здiйсненi в процесi нормальної дiяльностi у вiдповiдностi iз умовами договорiв на 

постачання товарiв, робiт, послуг. 

Вiдповiдно до укладених договорiв та державних будiвельних норм проектнi роботи по 

будiвництву авансуються в розрiзi стадiй проектування, розрахунки закриваються за 

виконаними етапами. 

 

Грошi та їх еквiваленти станом на 01.01.2020 року в нацiональнiй валютi становили 179 тис. 

грн., з них кошти в банку 178 тис. грн., в касi 1 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 року залишки грошових коштiв у нацiональнiй валютi склали 363 тис. 

грн., з них кошти в банку 355 тис. грн., в касi 8,0 тис. грн. 

Валютних коштiв Товариство не має. 

Залишки пiдтверджуються вiдповiдними виписками банкiвських установ та актами звiрки 

станом на кiнець дня 31.12.2020 року по балансових рахунках 30 "Каса" та 31 "Рахунки в 

банках". 

Iншi оборотнi активи станом на 01.01.2020 року складали   3 759 тис. грн., а на 31.12.2020 року  

сформованi в сумi 6 302 тис. грн. 

 

Власний капiтал: 

На початок року 01.01.2020 року власний капiтал Товариства становив 187 149 тис. грн., а 

станом на 31.12.2020 року 202 987 тис. грн. 

Зареєстрований (статутний) капiтал становить 30 426,0 тис. грн. вiдповiдно до суми, 

зафiксованої в Статутi Товариства i на протязi звiтного перiоду сума зареєстрованого капiталу 

не змiнювалася.  

Iсторiя формування зареєстрованого капiталу: 

Згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" Головне управлiння 

житлового господарства та майна м. Києва передало до статутного фонду ВАТ "Фiрма 

панельного домобудування № 4" за адресою: 252074, м. Київ, вул. Лугова,13 об'єкти 

нерухомостi на загальну суму 7426190,00 грн. - 7 426 тис. грн. (акт приймання - передачi згiдно 

наказу № 788 вiд 11.07.1996 року). 

ВАТ "Фiрма панельного домобудування № 4" було перейменовано на Вiдкрите акцiонерне 

товариство "Домобудiвний комбiнат № 4" на пiдставi протоколу № 6 вiд 21.03.2001 року та 

свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) № 05503160 вiд 03.05.2001 року. 

Згiдно протоколу № 8 вiд 23.12.2002 року на позачергових зборах акцiонерiв було прийнято 

рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду додатковим випуском простих iменних акцiй 

у кiлькостi 32000000 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 8 000 000,00 грн. (8 

000 тис. грн.). 

Розповсюдження та проведення вiдкритої пiдписки акцiй другої емiсiї здiйснювало ЗАТ 

"Iнвестицiйна компанiя "Полтавщина" згiдно договору вiд 06.03.2003 року. 

Вiд ЗАТ "Iнвестицiйна компанiя "Полтавщина" надiйшли грошовi на загальну суму 13600000,00 

грн. (13 600,0 тис. грн.) за акцiї другої емiсiї, що знайшло своє вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi Товариства за 2003 рiк та були розподiленi наступним чином: кошти в сумi  8000 

000,00 грн. (8 000 тис. грн.) - статутний фонд;  кошти в сумi 5 600 000,00 грн. (5 600 тис. грн.) - 

емiсiйний дохiд. 

ТОВ "Дослiдно-експериментальний завод пiнобетонних виробiв" передавальним актом б/н вiд 

17.03.2006 р. передало Товариству активи - цiннi папери на суму 14 993 000,00 грн. - 14 993 тис. 



грн. (акт приймання передачi цiнних паперiв б/н вiд 16.03.2006 року 7383000 шт. простих 

iменних акцiй ВАТ "ВО "Будкомплект" (код ЄДРПОУ 32918193) на суму 14 993 000,00 грн. - 14 

993 тис. грн., та грошовi кошти в сумi 775,00 грн. - 1 тис. грн.). 

Заявлений статутний капiтал Товариства пройшов державну реєстрацiю (змiни до установчих 

документiв) в Оболонськiй районнiй у м.  Києвi державнiй адмiнiстрацiї 29.03.2006 р. у розмiрi 

30426190,00 грн. (30426 тис. грн.) та розподiлений на 121704760 шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. НКЦПФР Товариству видано свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй, реєстрацiйний № 249/1/06, дата реєстрацiї - 02.06.2006 р. 

На позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол вiд 11.06.2008 року № 19) було 

прийнято рiшення провести деномiнацiю акцiй та емiсiю акцiй Товариства. Позачерговими 

загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 16.07.2008 року № 20) затвердженi змiни до 

Статуту Товариства. ДКЦПФР Свiдоцтвом вiд 26.08.2008 року (реєстрацiйний № 340/1/08) 

засвiдчила випуск 608523800 шт. простих iменних акцiй, що здiйснюється Товариством, на 

загальну суму 30 426 190,00 грн. (30 426 тис. грн.) номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна (форма 

iснування - документарна). 

У 2010 роцi Товариством отримано Свiдоцтво (реєстрацiйний № 796/1/10; дата реєстрацiї - 

21.09.2010 року) про реєстрацiю випуску акцiй, тобто НКЦПФР засвiдчила випуск простих 

iменних акцiй у кiлькостi 608523800 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, що 

здiйснюється Товариством на загальну суму 30 426 190,00 грн. (30 426  тис. грн.), форма 

iснування - бездокументарна.   

Зареєстрований капiтал в сумi 30 426 190 грн. (Тридцять мiльйонiв чотириста двадцять шiсть 

тисяч сто дев'яносто гривень) подiлений на 608 523 800 (Шiстсот вiсiм мiльйонiв п'ятсот 

двадцять три тисячi вiсiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 коп. (П'ять 

копiйок) кожна. Товариство не має власних викуплених акцiй. Привiлейованi акцiї не 

випускалися. 

У 2020 роцi у зареєстрованому (статутному) капiталi змiн не було. 

 

Капiтал в дооцiнках станом на 31.12.2020 року складає 44 573 тис. грн. - вiдображено суму 

дооцiнок необоротних активiв (основних засобiв), здiйснених в перiод 1993-1996 р. р. згiдно 

Постанов Кабмiну України.  

Додатковий капiтал станом на 31.12.2020 року сформований у попереднiх перiодах  i становить 

14 265 тис. грн. 

Додатково вкладений капiтал  5600,0 тис. грн. - вiдображено суму емiсiйного доходу, яка 

надiйшла вiд ЗАТ "Iнвестицiйна компанiя "Полтавщина" у 2003 р. при здiйсненнi другої емiсiї 

(див. iсторичну довiдку щодо створення та формування статутного капiталу Товариства). Змiн у 

додатково вкладеному капiталi протягом 2020 року не вiдбувалось. 

Резервний капiтал - 5524,0 тис. грн. сума резервiв вiд чистого прибутку Товариства, що 

накопичується вiдповiдно до вимог рiшень зборiв акцiонерiв. Резервний капiтал сформований у 

повному обсязi у вiдповiдностi до ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства". У 

звiтному перiодi сума резервного капiталу не змiнювалась. 

 

Нерозподiлений прибуток станом на 01.01.2020 року складав суму 92 361 тис. грн., а за 

пiдсумками звiтного перiоду, що закiнчився  31.12.2020 року сформований у сумi 108 199 тис. 

грн., в тому числi сума чистого прибутку, отриманого Товариством за 2020 рiк склала 28 008 

тис. грн., виплата дивiдендiв -12 170 тис. грн. 

При затвердженнi рiчного звiту за попереднiй 2019  рiк згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв 

Товариства вiд  08  квiтня 2020 року (протокол № 36) нерозподiлений прибуток у сумi 92 361 

тис. грн. було вирiшено розподiлити наступним чином: направити 12 170 тис. грн. на виплату 

дивiдендiв, а решту спрямувати на фiнансування реконструкцiї, впровадження нової технiки та 

технiчного переозброєння Товариства. 

 



Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу розрахованi Товариством у вiдповiдностi до 

наявностi заборгованостi по вiдпустках за минулi роки, сума якого станом на 01.01.2019 року 

складала 6 102 тис. грн., а станом на 31.12.2020 року 6 266 тис. грн., пiдтверджена 

розрахунками. 

 

Поточнi зобов'язання i забезпечення 

Короткостроковi кредити банку Станом на 01.01.2020 року (овердрафт) складала 14 646,0 тис. 

грн., на кiнець звiтного року станом на 31.12.2020 р. банкiвських кредитiв товариство не має. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари роботи i послуги станом на 01.01.2020 року 

складала 139 890 тис. грн., а на кiнець 2020 року сформувалась в сумi 102 298 тис. грн., яка 

визначається як зобов'язання оплатити товари, або послуги, якi були отриманi вiд контрагентiв i 

на якi були виставленi рахунки-фактури в процесi нормальної дiяльностi, що вiдповiдає МСБО 

37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". При первiсному визнаннi 

кредиторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю (по вартостi угоди). Станом 

на 31.12.2020 року суми кредиторської заборгованостi з простроченим термiном виникнення 

немає. Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився на дату 31.12.2020 року поточнi 

зобов'язання за розрахунками складають: 

-з бюджетом 3 748 тис грн. (в тому числi:  податок на прибуток  2 376,0 тис. грн.,  податок на 

додану вартiсть 2528,0 тис. грн., податок з доходiв фiзичних осiб 1995,0 тис. грн.,  плата за 

землю - за перерахунком (3820,0) тис. грн.,та iншi податки 669,0 тис. грн., термiн сплати яких не 

настав); 

          - зi страхування - 2 678,0 тис. грн. (сума нарахованого єдиного соцiального внеску за 

грудень 2020 р., термiн сплати наступний календарний мiсяць); 

          - з оплати працi - 12 337,0 тис. грн. (сума нарахованої заробiтної плати за другу половину 

грудня 2020 року, термiн виплати якої наступний календарний мiсяць); 

          - з учасниками - 9 081 тис. грн., заборгованiсть з виплати дивiдендiв. Виплата дивiдендiв 

здiйснюються по пред'явленню вимоги акцiонерiв. 

 Сума iнших поточних зобов'язань станом на 31.12.2020  року сформувалась в обсязi 101 579,0 

тис. грн. в т. ч. за авансами одержаними 89 482,6 тис .грн. та iнша кредиторська заборгованiсть 

12 096,4 тис. грн. 

 

Валюта БалансуТовариства станом на 31.12.2020 року складає 440 974,0 тис. грн.(Чотириста 

сорок  мiльйонiв дев'ятсот сiмдесят чотири тисячi гривень.). 

 

 

 

ПРИМIТКА 2.2.Розкриття iнформацiї по статтях Звiту про фiнансовi результати  

                            (Звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк 

 Результати дiяльностi Товариства за звiтний фiнансовий рiк розкриваються у Звiтi про 

фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк. 

Статтi доходiв i витрат за звiтний 2020 рiк сформованi за рахунок операцiйної та iншої 

звичайної дiяльностi. 

Обсяги доходiв Товариства за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2020 року, сформованi 

вiдповiдно до МСБО 18 "Доходи". Всього за пiдсумками всiх видiв дiяльностi Товариство 

отримало доходiв в обсязi 1 277 369 тис. грн. (100%), в тому числi: 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1 218 821 тис. грн., частка у 

загальнiй сумi доходiв складає 95,42 %, з них: 

- доходи вiд реалiзацiї будiвельно-монтажних робiт 990 879 тис. грн.; 

- доходи вiд реалiзацiї товарiв, продукцiї власного виробництва 43 096 тис. грн.; 

- доходи вiд реалiзацiї функцiй замовника   106 239 тис. грн.; 



- доходи вiд реалiзацiї iнших послуг 78 607 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи сформованi в обсязi 53 527 тис. грн., частка у загальнiй сумi доходiв 4,19 

%, в тому числi: 

- доходи вiд операцiйної оренди 2 436 тис. грн.; 

- доходи вiд послуг генпiдрядника 5 593 тис. грн.; 

- iншi операцiйнi доходи 45 498 грн. 

 

Iншi фiнансовi доходи складають 467 тис. грн., частка у загальнiй сумi доходiв  0,04 %, ( по 

вiдсотках за тимчасово вiльнi кошти на рахунках 238 тис. грн. та по вiдсотках вiд дисконтування 

заборгованостi 229 тис. грн.). 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi за 2020 рiк склали  4 554 тис. грн., що сформувались вiд 

списання та продажу основних засобiв, частка яких  у загальнiй сумi доходiв 0,35%. 

 

Загальна сума витрат Товариства за 2020 рiк склала 1 242 470 тис. грн. (100%), якi у своїй 

структурi мають: 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 1 157 886 тис. грн., що 

становить 93,19 % вiд загальної суми витрат, з них:  

- собiвартiсть реалiзацiї будiвельно-монтажних робiт 980 157 тис. грн.,  

- собiвартiсть реалiзацiї товарiв 40 941. грн.,  

- собiвартiсть вiд реалiзацiї iнших послуг 30 669 тис. грн.,  

- собiвартiсть реалiзацiї функцiй замовника 106 119 тис. грн. 

 

Адмiнiстративнi витрати 42 256 тис. грн.,  або 3,41 % вiд загальної суми витрат; 

Витрати на збут склали 436 тис. грн., або 0,04 % вiд загальної суми витрат; 

Iншi операцiйнi витрати склали  35 419 тис. грн., що становить  2,86% вiд усiх витрат; 

Фiнансовi витрати склали 1 087 тис. грн. або 0,09 % 

Iншi витрати вiд звичайної дiяльностi склали суму 5 063 тис грн. або 0,41%. 

 

 

Фiнансовий результат дiяльностi до оподаткування за звiтний рiк, що закiнчився на дату 

31.12.2020 року, має позитивне значення i складає суму прибутку 35 222 тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток склали 7 214 тис. грн. i являють собою суму поточного податку 

на прибуток за 2020 рiк 

Чистий прибуток Товариства по пiдсумках за 2020 рiк становить 28 008 тис. грн. 

Чистий прибуток на одну просту акцiю становить 0,04603 грн. 

 

ПРИМIТКИ 2.3. Розкриття iнформацiї по статтях 

                             Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк. 

 

Звiт про рух грошових коштiв за результатами  2020 року складений з урахуванням вимог 

МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 

Залишок грошових коштiв Товариства на банкiвських рахунках на початок звiтного перiоду 

станом 01.01.2020 року складав 179 тис. грн., а на кiнець перiоду станом 31.12.2020 року склав  

суму 363 тис. грн. 

Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який базується на 

безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або 

кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками 

бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов'язань. 

У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму чистого надходження або 

чистого видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi. Цей документ характеризує здатнiсть Товариства своєю дiяльнiстю 



генерувати приток грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства 

щодо напрямiв та обсягiв їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного 

економiчного виду дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної  та фiнансової. 

Розкриття iнформацiї по видам дiяльностi: 

В результатi операцiйної дiяльностi надiйшло коштiв в сумi 1 598 070 тис. грн., в тому числi: 

- виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт i послуг) 1 593 412 тис. грн.; 

- вiдсотки за залишки коштiв в банку 237,0 тис. грн.; 

- iншi надходження в процесi операцiйної дiяльностi 4 421 тис. грн. 

Витрачання коштiв на покриття операцiйних витрат склало 1 558 751 тис. грн., в тому числi: 

- на оплату товарiв (робiт, послуг) 1 254 255 тис. грн.; 

- на оплату працi 132 570 тис. грн.; 

- вiдрахування на соцiальнi заходи (ЄСВ) 37 577 тис. грн.; 

- на сплату податкiв i зборiв 123 440 тис. грн.; 

- iншi витрачання 10 909 тис. грн. 

 

В результатi iнвестицiйної дiяльностi рух коштiв складає: 

Витрачання на придбання необоротних активiв склало 23 877 тис. грн. 

 

В результатi фiнансової дiяльностi грошовi надходження вiд залучених позик становить 27 857  

тис. грн., витрати на погашення запозичень склали також 27 857 тис. грн., а  витрати на сплату 

вiдсоткiв по позиках склали суму 762 тис. грн. на сплату дивiдендiв 14 496 тис. грн. 

В цiлому за звiтний рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року чистий рух грошових коштiв склав 

позитивне значення 184 тис. грн. 

На покриття витрат використанi власнi грошовi кошти Товариства, якi сформувалися iз залишку 

на початок року та грошових надходжень за 2020 рiк, що свiдчить про забезпечення дiяльностi 

Товариства за рахунок власних грошових ресурсiв. 

 Факторiв, якi б вплинули на змiни чи трансформацiю звiту про рух грошових коштiв, у 

2020 роцi не було. 

 

ПРИМIТКИ 2.4. Розкриття iнформацiї по статтях 

Звiту про власний капiтал за 2020 рiк. 

 

 Полiтика Товариства управлiння капiталом передбачає пiдтримку стабiльного рiвня 

капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв 

ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому, 

тобто безперервностi дiяльностi Товариства. 

Управлiнський персонал намагається пiдтримувати баланс мiж доходнiстю, яку можна досягти, 

та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу. Протягом звiтного перiоду, 

що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було змiн у пiдходi Товариства до управлiння капiталом. 

На початок звiтного перiоду станом на 01.01.2020 року становив 187 149,0тис. грн., в тому числi: 

зареєстрований статутний капiтал 30 426,0 тис. грн., капiтал в дооцiнках 44 573 тис. грн., 

додатковий капiтал 14 265,0 тис. грн., резервний капiтал 5 524,0 тис. грн.,  нерозподiлений 

прибуток 92 361,0 тис. грн. Показники обсягу власного капiталу станом на 01.01.2020 року 

iдентичнi показникам оприлюдненої фiнансової звiтностi за попереднiй рiк станом на дату  

31.12.2019 року. 

 Залишок власного капiталу на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2020 

року, складає 202 987. грн., в тому числi: зареєстрований статутний капiтал 30 426,0 тис. грн., 

капiтал в дооцiнках 44 573 тис. грн.,  додатковий капiтал 14 265,0 тис. грн., резервний капiтал 5 

524,0 тис. грн.,  нерозподiлений прибуток 108 199 тис. грн. 

Змiни, що вiдбулися у власному капiталi протягом 2020 року:  

- на збiльшення нерозподiленого прибутку вiднесена сума чистого прибутку за 2020 рiк в 



розмiрi 28 008 тис. грн.; 

- на зменшення нерозподiленого прибутку вiднесено дивiденди за 2019 рiк, нарахованi в 

сумi 12 170 тис. грн. 

Iнших факторiв, якi б вплинули на змiни чи трансформацiю звiту про власний капiтал,  у 2020 

роцi не було. 

 

ПРИМIТКА 3. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ. 

Товариство дотримується вимог щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до статтi 70 

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. 

 Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2019 року складала 438 278 тис. грн. Сума 

мiнiмального правочину 10% становила 43 828,0 тис. грн., сума правочину 25% - рiшення по 

яких приймається загальними зборами акцiонерiв, складала суму 109 570 тис. грн. 

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2020 р. складає  440 974 тис. грн. Сума 

мiнiмального правочину 10% становить 44 097,0тис. грн., сума правочину 25% - рiшення по 

яких приймається загальними зборами акцiонерiв, складає суму 110 244 тис. грн. 

Виконання значних правочинiв вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

передбачено Статутом Товариства та затвердженi Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 

35 вiд 10 квiтня 2020 року). 

 

Ризик фiнансового iнвестування пов'язаний з ефективнiстю вибору фiнансових iнструментiв для 

iнвестування; фiнансовими ускладненнями або банкрутством емiтентiв; змiнами умов 

iнвестування; прямим обманом iнвесторiв i та iн. 

Товариство має iншi фiнансовi iнвестицiї, вкладенi в придбанi акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та 

частки у статутному капiталi. Товариство здiйснює постiйний контроль за ефективнiстю 

фiнансових  вкладень та фiнансовим станом емiтентiв.  

 

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за 

договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю, i цей 

ризик є для Товариства суттєвим, який управлiнський персонал постiйно контролює. 

Товариство має довгострокову дебiторську заборгованiсть в сумi 1 063 тис. грн. з вiдстроченими 

термiнами погашення бiльше нiж 12 календарних мiсяцiв вiд дати балансу, яка складає 0,2 % вiд 

усiх активiв, ризик є невисоким. 

Управлiнський персонал Товариства постiйно здiйснює аналiз дебiторської та кредиторської 

заборгованостi за строками виникнення. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства звiрка 

розрахункiв з контрагентами проводиться щоквартально.  

Грошi та еквiваленти. Рух грошових коштiв та аналiз грошових потокiв показує, що Товариство 

протягом 2020 року здiйснювало фiнансування господарської дiяльностi за рахунок власних 

обiгових коштiв. Отриманої виручки було достатньо на оплату першочергових платежiв на 

зарплату, сплату податкiв, виконання зобов'язань у термiни, передбаченi  договорами. 

Ризик лiквiдностi показує чи може Товариство виконати свої фiнансовi зобов'язання шляхом 

поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Ризик лiквiдностi є суттєвим для 

Товариства. Управлiнський персонал здiйснює контроль за поточною лiквiднiстю, наскiльки це 

можливо, для виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх погашення, як у звичайних 

умовах, так i у надзвичайних ситуацiях. 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i курси цiнних паперiв впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв.  



Видами ринкового ризику є також валютний та процентний ризики.  

Товариство не має суттєвих операцiй та залишкiв у валютi iншiй нiж гривня, тому не має 

суттєвих ризикiв пов'язаних з операцiями в iноземнiй валютi. 

Товариство залучило короткострокових банкiвських кредитiв (овердрафт) на суму 27 857 тис. 

грн.,  що складає 1,7 % всiх грошових надходжень, тому не має високих процентних ризикiв. 

 

ПРИМIТКА 4. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ. 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", сторони 

вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або 

значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час 

розгляду кожного можливого випадку з пов'язаними сторонами увага придiляється сутностi 

вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi .Товариство не мало господарських операцiй з 

пов'язаними сторонами, якi суттєво вплинули на обсяг доходiв та витрат у 2020 роцi. 

 

ПРИМIТКА 5. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ.  

Згiдно МСБО 10 подiями пiсля звiтного перiоду є  сприятливi та несприятливi подiї, якi 

вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi.  

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" визначає необхiдне розкриття iнформацiї про подiї або 

обставини, якi можуть виникати пiсля звiтного перiоду, якщо: 

- фiнансова звiтнiсть складена не на основi припущення безперервностi (Фiнансова 

звiтнiсть Товариства, що аналiзується, формується з дотриманням  принципiв  обачностi, 

безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника 

(гривнi); 

- управлiнський персонал обiзнаний iз суттєвою невизначенiстю, пов'язаною з подiями або 

умовами, якi породжують значний сумнiв щодо здатностi суб'єкта господарювання 

продовжувати дiяльнiсть безперервно (Керiвництво Товариство не передбачає (навiть повнiстю 

виключає)  можливiсть виникнення таких обставин). 

- Дата випуску фiнансової звiтностi за звiтний перiод, що закiнчився станом на 31 грудня 

2020 року, та затвердження її керiвником є 23 лютого 2021 року. 

Управлiнський персонал Товариства вважає, що пiсля звiтного перiоду до дати затвердження 

фiнансової звiтностi не вiдбулось суттєвих подiй, якi могли б вплинути на показники фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк. 

 

 

Голова правлiння            _______________________   Романенко В.В. 

 

Головний бухгалтер          _______________________   Попова I. Ю. 

 

д/в 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма" Успiх-

Аудит"    Ватаманюк Марiя  

Михайлiвна 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33231186 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

02222,м. Київ проспект 

Маяковського, 69,оф.178, 03035, м. 

Київ, вул. Г.Кирпи буд. 2-А ,оф.408 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3519 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: № 0694, дата: 27.10.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) д/в 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 04/12, дата: 04.12.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.12.2020, дата 

закінчення: 05.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 05.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

45 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Думка  

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Домобудiвний 

комбiнат № 4" (код ЄДРПОУ 05503160), станом на 31.12.2020 року, яка складається iз балансу 

(звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 року, звiту про фiнансовi результати (звiту 

про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiту про власний 

капiтал за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також iнформацiї про суттєвi аспекти облiкової 

полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї  (далi - рiчна фiнансова звiтнiсть).  

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами, Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (далi - МСФЗ), Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО), 

облiкової полiтики Товариства на пiдставi даних бухгалтерського облiку. 

 

Основа для висловлення думки  

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 Приватного 

акцiонерного товариства "Домобудiвний комбiнат № 4", згiдно з етичними вимогами, 

застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

На нашу думку рiчна фiнансова звiтнiсть, що додається, надає правдиву та неупереджену 

iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, її фiнансовi результати 

за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до МСБО та облiкової полiтики 

Товариства. 

Звертаємо увагу на  ситуацiю щодо майбутньої невизначеностi, пов'язаної iз запровадженням 

урядом України обмежень, встановлених  пiд час карантину у зв'язку зi спалахом  

коронавiрусу у свiтi. Вплив такої майбутньої невизначеностi наразi не можливо оцiнити. Ця 

фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi можуть виникнути в результатi такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть 

бути оцiненi.  

 

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. 

Аудит проводився шляхом вибiркової перевiрки наявностi i вiдсутностi суттєвих розбiжностей 

мiж даними наданих первинних документiв, матерiалiв синтетичного i аналiтичного облiку та 

показниками фiнансової звiтностi, складеної, вiдповiдно до чинних в Українi Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi.  

Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки 

управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не  iснує 

суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть 

поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати 

дiяльнiсть.  

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.  

Iнша iнформацiя складається з наступних звiтiв: 

o Звiт про корпоративне управлiння за 2020 рiк, пiдготовлений у вiдповiдностi до вимог 

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 Iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння, пiдтверджується незалежним 

аудитором окремим висновком у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання 

впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної 

фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000). 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється у даному звiтi аудитора 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 та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 

основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 

iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi 



потрiбно було б включити до звiту. 

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв (Загальнi Збори), котрi 

призначають Наглядову Раду Товариства. Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в 

перервах мiж проведенням Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть  виконавчого органу.  

  Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

  До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених 

законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради 

Загальними Зборами. 

  Виконавчим органом Товариства  є Правлiння та Голова правлiння, що здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та забезпечує виконання рiшень Загальних 

Зборiв акцiонерiв. 

 Контролюючим органом Товариства є Ревiзiйна Комiсiя, яка проводить перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi: Ревiзiйна Комiсiя обирається i пiдпорядковується 

Загальним Зборам акцiонерiв. 

  Рiчнi Загальнi Збори скликаються щороку i проводяться не пiзнiше 30 квiтня 

наступного за звiтним роком. Всi iншi Загальнi Збори, крiм рiчних, вважаються 

позачерговими.    

  У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку 

акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 

Служба внутрiшнього аудиту у структурi Товариства вiдсутня. Функцiї внутрiшнього 

контролю виконує управлiнський персонал. Товариство користується послугами зовнiшнього 

аудиту. 

Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному 2020 

роцi були: 

- Голова правлiння: 

Пилипенко Сергiй Вiкторович - з 28 жовтня 2019 р. по 14 травня  2020 р.; 

Романенко Володимир Володимирович - з 15 травня 2020 р.  по теперiшнiй час. 

- Головний бухгалтер: Попова Iрина Юрiївна - весь перiод. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть  

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування 

та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною 

для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки.  

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення 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 аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi  

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 



гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує.  

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крiм того, ми:  

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю;  

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;  

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть 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, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано 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 нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання. 

  

 

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

 

2.1.Основнi вiдомостi про Товариство 

 Приватне акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 4", iменоване далi 

Товариство, є юридичною особою, дiє на пiдставi Статуту та чинного законодавства України, 

створено шляхом змiни типу та назви Товариства з "Публiчного акцiонерного товариства 

"Домобудiвний комбiнат № 4" на Приватне акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 

4" вiдповiдно протоколу Загальних зборiв Товариства вiд 15 листопада 2016 року № 32, є 

правонаступником всiх майнових прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Домобудiвний комбiнат № 4". 

 Остання редакцiя Статуту Приватного акцiонерного товариства "Домобудiвний 

комбiнат № 4" затверджена Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2019 року (протокол № 



35). 

 Товариство створене внаслiдок передачi Головним управлiнням житлового 

господарства та майна м. Києва до статутного капiталу ВАТ "Фiрма панельного 

домобудування № 4" майна, що було передбачено Законом України "Про приватизацiю майна 

державних пiдприємств". ВАТ "Фiрма панельного домобудування № 4" було перейменовано 

на Вiдкрите акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат - 4" (на пiдставi протоколу № 6 

вiд 21.03.2001 р. та свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) № 05503160 вiд 

03.05.2001 року. Публiчне акцiонерне товариство "Домобудiвний комбiнат № 4" (Товариство) 

- створено шляхом перетворення Вiдкритого акцiонерного товариства "Домобудiвний 

комбiнат № 4" у Публiчне акцiонерне товариство. Перереєстрацiя вiдбулась 28.12.2010 року в 

зв'язку iз змiною найменування юридичної особи.  

" Повне найменування Товариства українською - Приватне акцiонерне товариство 

"Домобудiвний комбiнат № 4". 

" Повне найменування Товариства англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK 

COMPANY "DOMOBUDIVNYI KOMBINAT № 4". 

" Скорочене найменування українською - ПрАТ "ДБК-4". 

" Скорочене найменування англiйською мовою - PrJSC  "DBK-4". 

" Дата первинної реєстрацiї Товариства  в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 

та фiзичних осiб-пiдприємцiв 23.05.1995 року за № 1 0691 0700 4800 0788.  

" Органiзацiйно-правова форма Товариства за КОПФГ - 230  акцiонерне товариство. 

" Код за ЄДРПОУ - 05503160, юридична особа. 

" Код за КОАТУУ - 8038000000. 

" Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ S.11002 Приватнi не фiнансовi корпорацiї. 

" Юридична та поштова адреса: Україна, 04074, м. Київ, район Оболонський, вул. 

Лугова, 13.   

" Зареєстрований (Статутний ) капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року 

становить 30 426 190 (Тридцять мiльйонiв чотириста двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто) 

гривень, подiлений на 608 523 800 (Шiстсот вiсiм мiльйонiв п'ятсот двадцять три тисячi 

вiсiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 коп. (П'ять копiйок) кожна. 

Товариство не має власних викуплених акцiй. Привiлейованi акцiї не випускалися. 

" Види дiяльностi за КВЕД-2010: 

           41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 

           23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 

           41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель; 

           93.12 Дiяльнiсть спортивних клубiв; 

           55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового   

проживання; 

          71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг, технiчного 

консультування в цих сферах. 

" Товариство включено до реєстру великих платникiв податкiв i знаходиться на 

податковому облiку в офiсi великих платникiв податкiв ДФС України. 

" Банкiвськi реквiзити: 

п/р UA383220010000026005001495948 в АТ "Унiверсал Банк", МФО 322001; 

п/р UA963253650000002600701695927 в АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365. 

" Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 1010 чоловiк. 

 

Товариство має лiцензiю на господарську дiяльнiсть з  будiвництва об'єктiв IY i Y категорiї 

складностi (за перелiком видiв робiт згiдно додатку), яка видана Державною архiтектурно-

будiвельного iнспекцiєю України: 

дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї - 09.03.2016 року  № 9-л., строк дiї 

лiцензiї з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року, реєстрацiйний запис 2013025833 та 2013033314, 



яка вiдповiдно до Закону про лiцензування є безстроковою (Лист-повiдомлення Управлiння 

лiцензування, обстеження та паспортизацiї Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї 

України вiд 13.11.2020 р. № 40-401-20-2537). 

 

До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, якi не мають статусу юридичної особи:  

-  Будiвельно-монтажне управлiння (№ 1, 3); 

-  Управлiння виробничо-технiчної комплектацiї;  

-  Завод залiзобетонних виробiв. 

Структурнi пiдроздiли знаходяться за основним мiсцезнаходженням Товариства: Україна, 

04074, м. Київ, вул. Лугова, 13. Структурнi пiдроздiли дiють на пiдставi Положень, 

затверджених уповноваженим органом Товариства, якi об'єднують 1010 працiвникiв.  

Завод залiзобетонних виробiв виготовляє збiрнi залiзобетоннi конструкцiї, товарну арматуру, 

бетони i розчини. Завод є найпотужнiшим в Українi та другим за потужнiстю в Європi.  

Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї здiйснює комплектацiю об'єктiв 

матерiалами, виробами та конструкцiями для монтажної i оздоблювальної фаз будiвництва, 

виготовляє металевi, металопластиковi та дерев'янi вироби.  

Будiвельно-монтажнi управлiння  (№1, №3) виконують будiвельнi роботи: будiвництво 

нульових циклiв, iнженерних мереж, виконують монтажнi i опоряджувальнi роботи, 

займаються введенням в експлуатацiю житлових будинкiв, об'єктiв соцiально-побутового 

призначення та iнших споруд, здiйснюють внутрiшнi сантехнiчнi роботи та благоустрiй 

територiй.  

Саме така структура забезпечує цикл виробництва - вiд виготовлення збiрних залiзобетонних 

конструкцiй в умовах заводу до монтажу, оздоблення  та введення об'єктiв в експлуатацiю. 

 

2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 

аудиту, огляду, iншого  надання впевненостi та супутнiх послуг, в т.ч. до МСА 700 

(переглянутий) "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 

"Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 

(переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) 

"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 

710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 

720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд 

законодавчих та нормативних актiв при  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 550 "Пов'язанi 

сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв" МСА 250 "Розгляд 

законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi" та iнших стандартiв, що 

стосуються пiдготовки Звiту незалежного аудитора. 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують 

нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої 

впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає 

перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у 

фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих 

попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання 

фiнансових звiтiв. 

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що 

вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi 

виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть 

iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi 

нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i 

отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в 



процесi аудиту.  

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до 

уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване 

на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих 

помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та 

iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих 

принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в 

Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих 

ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 

Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на 

пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо 

довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що цi 

активи та зобов'язання наявнi. 

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi 

можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих 

аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ "ДБК-4"  

за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що 

впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на 

суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПрАТ "ДБК-4" за 2020 рiк є 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що 

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.  

На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi в поточному роцi Товариство використало 

всi новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку  (наданi - "РМСБО") та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної 

фiнансової звiтностi (наданi - "КТМФЗ"), якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства 

фiнансiв України i якi набули чинностi при складаннi звiтностi. Прийняття нових i змiнених 

стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до змiн протягом року в облiковiй полiтицi Товариства, 

яка використовувалась для вiдображення даних звiтного року. 

При формуваннi фiнансової звiтностi за МСФЗ, як на початок, так i на кiнець звiтного перiоду, 

використано однаковi принципи облiкової полiтики, тобто Товариство не здiйснювало змiни в 

облiковiй полiтицi та оцiнцi, якi вплинули б на звiтний перiод. У наступному звiтному перiодi 

також не передбачено змiни в облiковiй полiтицi та оцiнцi. 

Об'єктом перевiрки за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року є повний комплект 

фiнансової звiтностi складений вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Всi 

фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi подаються з однаковою значимiстю. 

Оскiльки дозволено використовувати iншi назви для звiтiв, нiж тi, що використовуються у 



МСБО 1, перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, 

встановленим П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi": 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2020 року (Ф. № 1); 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 року (Ф. № 2); 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 року (Ф. № 3); 

- Звiт про власний капiтал за 2020 року (Ф. № 4); 

- Примiтки до рiчного фiнансового звiту за 2020 року, якi мiстять короткий виклад облiкової 

полiтики та iнших пояснень. 

Крiм того, були оцiненi бухгалтерськi принципи, якi використовувались на пiдприємствi, 

розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, якi були застосованi керiвництвом 

пiдприємства, а також фiнансова звiтнiсть в цiлому.  

В ходi аудиту оцiненi ризики, якi Товариство зазнає при використаннi фiнансових 

iнструментiв, а саме: 

- Ризик фiнансового iнвестування 

- Кредитний ризик 

- Ризик лiквiдностi 

- Ринковий ризик. 

Ризик фiнансового iнвестування пов'язаний з ефективнiстю вибору фiнансових iнструментiв 

для iнвестування; фiнансовими ускладненнями або банкрутством емiтентiв; змiнами умов 

iнвестування; прямим обманом iнвесторiв та iн.  

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за 

договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю, i 

цей ризик є для Товариства суттєвим, який управлiнський персонал постiйно контролює. 

Ризик лiквiдностi показує чи може Товариство виконати свої фiнансовi зобов'язання шляхом 

поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Ризик лiквiдностi є суттєвим для 

Товариства. Управлiнський персонал здiйснює контроль за поточною лiквiднiстю, наскiльки 

це можливо, для виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх погашення, як у звичайних 

умовах, так i у надзвичайних ситуацiях. 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i курси цiнних паперiв впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Видами ринкового ризику є також валютний та процентний ризики.  

Положення про облiкову полiтику Товариства затверджене наказом вiд  09 сiчня 2020 року № 

01 "Про органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi".  Облiкова полiтика протягом перевiрочного перiоду залишалась 

незмiнною. До облiкової полiтики внесенi доповнення вiд 01 червня 2020 р. про змiну 

вартiсного критерiю визнання основних засобiв в сумi 20 000 грн. згiдно п.п. 14.1.1.138 як для 

цiлей податкового так i бухгалтерського облiкiв. 

 Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснюється iз застосування програми 

1.С.Бухгалтерiя-8. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився на дату 31.12.2020 року, складена на пiдставi 

даних бухгалтерського облiку Товариства.   

 Для проведення аудиту фiнансової звiтностi були використанi наступнi документи 

Товариства: 

1. Статут, Свiдоцтво про реєстрацiю; 

2. Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний 

капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi; 

3. Оборотно-сальдовi вiдомостi; 

4. Банкiвськi документи; 

5. Первиннi документи; 

6. Договори та угоди. 



      Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї та вихiдних даних, 

за поточнi залишки на рахунках бухгалтерського облiку, за правомочнiсть (легiтимнiсть, 

законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй, за доказовiсть, повноту та юридичну силу 

первинних облiкових документiв, за методологiю та органiзацiю ведення бухгалтерського та 

податкового облiкiв, за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну 

документацiю. 

Аудитори зазначають, що iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до законiв України та 

нормативно-правових актiв НКЦПФР Товариство не складає.  

 

2.3. Розкриття iнформацiї фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 

Незмiннiсть залишкiв рахункiв на початок року 

Вiдповiдно до Звiту за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., вступнi залишки на 01.01.2020 р. 

iдентичнi залишкам на кiнець попереднього  2019 року, валюта балансу якого складала 438 

278 тис. грн. (Чотириста тридцять вiсiм мiльйонiв двiстi сiмдесят вiсiм тисяч гривень). 

Коригувань за попереднi звiтнi перiоди Товариство не проводило. 

Показники балансу на кiнець звiтного 2020 року сформованi на основi даних бухгалтерського 

облiку операцiй за 2020 рiк з урахуванням вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 

Валюта балансу на 31.12.2020 року складає 440 974 тис. грн. (Чотириста сорок мiльйонiв 

дев'ятсот сiмдесят чотири тисячi гривень). 

 

 Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. 

Товариство перед складанням рiчної фiнансової звiтностi провело iнвентаризацiю: 

- сировини, матерiалiв, палива, виробiв i деталей, запасних частин, малоцiнних i 

швидкозношуваних предметiв, готової продукцiї на 01.10.2020 р. 

- основних засобiв, нематерiальних активiв станом на 01.11.2020 р. 

- розрахункiв по розрахунковому та iнших рахунках на 31.12.2020 р. 

- грошових коштiв, грошових документiв, бланкiв суворої звiтностi i розрахункiв - 

станом на 01 число кожного мiсяця до кiнця 2020 р. 

- розрахункiв з дебiторами i кредиторами на 31.12.2020 р. 

Iнвентаризацiя проведена згiдно наказу № 63 вiд 09.09.2020 року з дотриманням вимог 

"Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнфiну № 

879 вiд 02.09.2014 року та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 30.10.2014 року за № 

1365/26142. Вiдповiдальнiсть за результати iнвентаризацiї покладається на керiвництво 

Товариства та членiв iнвентаризацiйної комiсiї. 

 

Класифiкацiя та оцiнка активiв. 

Станом на 31.12.2020 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2020 

року зросли на 0,6 %  або на суму 2 696 тис. грн., i на звiтну дату вартiсть загальних активiв 

складає 440 974  тис. грн. 

В структурi активiв Товариства станом на кiнець дня 31.12.2020 р. займають: 

а) Необоротнi активи на загальну суму 125 164 тис. грн. або 28,38 % до всiх активiв: 

нематерiальнi активи - 1 374 тис. грн.; 

основнi засоби активи -  57 443 тис. грн.; 

iншi фiнансовi iнвестицiї 65 284 тис. грн.; 

довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 063  тис. грн. 

б) Оборотнi активи на загальну суму 315 810 тис. грн. або 71,62  % до всiх активiв: 

запаси - 72 217 тис. грн.; 

дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 131 534 тис. грн. 

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 105 394 тис. грн.; 

грошовi кошти та їх еквiваленти  363 тис. грн., з них: в касi 8 тис. грн., в банку 355 тис. грн.; 

iншi оборотнi активи 6 302 тис. грн. 



На думку аудиту, розкриття iнформацiї за видами активiв у фiнансовiй звiтностi подано 

достовiрно та повно у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського  облiку.   

Станом на 31.12.2020 р. необоротнi активи представленi наступним чином: 

Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за справедливою вартiстю, яка рiвняється 

первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу, визначеного  згiдно з правилами 

прямолiнiйного методу амортизацiї, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства щодо 

всiх груп основних засобiв.  

 Товариство щорiчно аналiзує основнi засоби на предмет виявлення будь-яких ознак 

зменшення корисностi окремих об'єктiв або їх груп пiд час рiчної iнвентаризацiї.  

У Примiтках (п.1.4, п.2.1) до фiнансової звiтностi за 2020 рiк детально розкрита iнформацiя 

щодо оцiнки вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв: первiсної вартостi, обсягах 

амортизацiї (зносу) та залишкової вартостi, яка є балансовою: 

а) балансова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2020 р. складає 1 374 тис. грн., яка 

сформована з первiсної вартостi 1 968 тис. грн. за вирахуванням накопиченої амортизацiї 594 

тис. грн. 

б) балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 р. складає  57 443 тис. грн., яка 

сформована з первiсної вартостi 221 799 тис. грн. за вирахуванням зносу 164 356 тис. грн. 

На думку аудиту, облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi iнформацiї стосовно основних 

засобiв, нематерiальних активiв, їх зносу подано достовiрно та повно у вiдповiдностi до МСБО 

16 "Основнi засоби", МСБО 28 "Нематерiальнi активи". 

 

 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї сформованi iз iнших фiнансових iнвестицiї у суб'єкти 

господарювання i станом на 31.12.2020 р. складають суму 65 284 тис. грн. або 14,8% активiв 

балансу, а саме: 

 

Iнвестицiї   

(непов'язанi сторони) На 01.01.2020 (грн.) На 31.12.2020 

(грн.) 

Амрiта "ЗНВКIФ" ПАТ (акцiї простi iменнi) 12 136 000,00 12 136 000,00 

ВЕСТА МНПК ПАТ (акцiї простi iменнi )   9 092 800,00 9 092 800,00 

Iнтелект-Iнвестментс ДКС ТОВ (внесок в статутнiй капiтал) 3 133 000,00 3 133 000,00 

Пересувна механiзована колона №20 ПАТ (акцiї простi iменнi) 9 000 000,00 9 000 000,00 

Резервна Нерухомiсть ЗНПIФ (iнвестицiйнi сертифiкати) 2 828 651,45 2 872 151,45 

ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ДБК" ТОВ (внесок в статутнiй капiтал) 27 050 000,00 27 050 

000,00 

Центр обслуговування нерухомостi "Норма" ПАТ (акцiї простi iменнi) 2 000 000,00 2 

000 000,00 

Разом 65 240 451,45 65 283 951,45 

" Збiльшення вартостi iнвестицiї Резервна Нерухомiсть ЗНПIФ (iнвестицiйнi 

сертифiкати) в сумi 43,5 тис. грн. вiдбулося за рахунок купiвлi цiнних паперiв по новiй 

узгодженiй цiнi.  

 

Iнвестицiї у суб'єкти господарювання облiковуються вiдповiдно до облiкової полiтики 

Товариства за собiвартiстю. Протягом 2020 року знецiнення корисностi iнвестицiй не 

вiдбувалося. Товариство не готує консолiдовану звiтнiсть i не враховує вплив прибуткiв 

(збиткiв) дочiрнiх/асоцiйованих пiдприємств у своїй звiтностi.  

Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї Товариства висвiтлена у Примiтках (п.1.7, п.2.1) та у 

вiдповiдностi до МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах 

господарювання". 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2020 року склала 1 063 тис. грн., i 



представлена iпотечним кредитуванням, наданням квартир в довгострокову оренду з 

вiдстроченням платежiв на безвiдсотковiй основi згiдно графiку та на пiдставi укладених 

договорiв. 

Товариство застосовувало методологiю дисконтування для визначення розрахункової 

справедливої вартостi фiнансових активiв за методом ефективного вiдсотка. Таке управлiнське 

рiшення прийняте з урахуванням термiнiв оплати по договорах та статистики платежiв та у 

вiдповiдностi iз положеннями МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

У Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк розкриття iнформацiї щодо 

необоротних активiв здiйснено в повному обсязi та у вiдповiдностi до облiкової полiтики 

Товариства. 

Оборотнi активи станом на 31.12.2020 р. представленi наступним чином: 

Запаси. 

Первiсною оцiнкою придбаних або вироблених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає: витрати 

на придбання; витрати на переробку; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi iз запасами.  

Собiвартiсть запасiв, що вибувають, визначається за собiвартiстю перших за часом 

надходження (метод FIFO). Управлiнський персонал оцiнює необхiднiсть уцiнки запасiв до 

чистої вартостi реалiзацiї, враховуючи цiни пiсля кiнця перiоду та цiлi, з якими цi запаси 

утримуються. Знецiнення запасiв у звiтному перiодi не проводилось, понадлiмiтних та 

нелiквiдних запасiв пiдприємство не накопичує.  

Станом на 31.12.2020 року у  Звiтi про фiнансовий стан Товариства вiдображено запаси за 

справедливою вартiстю  на загальну суму 72 217 тис. грн., з них: виробничi запаси сировини, 

матерiалiв  на 34 982 тис. грн., якi призначенi для забезпечення нормативної потужностi 

виробничого процесу, незавершене виробництво 12 054 тис. грн., готова продукцiя 20 157 тис. 

грн., товари 5 024 тис. грн. 

 Визнання, оцiнка собiвартостi здiйснюється у вiдповiдностi до положень МСБО 2 

"Запаси" та облiкової полiтики Товариства i достовiрно розкрита у Примiтках (п.1.6, п.2.1) до 

фiнансової звiтностi. 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображена у звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2020 року за 

справедливою вартiстю у вiдповiдностi iз положеннями МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".  

 Рiвень кредитного ризику для Товариства залежить вiд iндивiдуальних характеристик 

кожного клiєнта. Здiйснюючи монiторинг кредитного ризику, пов'язаного з клiєнтами, 

Товариство розподiляє їх на групи вiдповiдно до їх кредитних характеристик, а також згiдно їх 

географiчним мiсцезнаходженням, галузевою належнiстю, структурою заборгованостi за 

строками погашення зобов'язань та наявностi фiнансових труднощiв.    

Станом на 31.12.2020 р. поточна дебiторська заборгованiсть становить  236 928 тис. грн., в 

тому числi:  

- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги за реалiзацiйною 

вартiстю в сумi 131 534 тис. грн.  

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 105 394 тис. грн.  

 У Примiтках (п.1.9, п. 2.1) до фiнансової звiтностi детально розкрита iнформацiя про 

вартiсть дебiторської заборгованостi, розкритi  принципи формування фiнансової звiтностi 

щодо фiнансових активiв, якi забезпечують надання користувачам фiнансової звiтностi 

доречної та корисної iнформацiї, необхiдної для виконання ними оцiнки сум, строкiв i 

невизначеностi майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарювання. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

У Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2020 року вiдображено залишок грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв в нацiональнiй валютi в сумi 363 тис. грн., якi не є знецiненими чи 

простроченими, пiдтвердженi банкiвськими виписками на 31.12.2020 року. 



Товариство здiйснює управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з грошима та їх 

еквiвалентами, шляхом розмiщення грошових коштiв на рахунках рiзних банкiв. 

Обсяги грошових потокiв зазначенi у "Звiтi про рух грошових коштiв" (Ф.№3) визначенi за 

прямим методом, данi звiту вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку 

банкiвських операцiй. 

Iнформацiя про грошовi потоки достовiрно i повно розкрита у Примiтках (п.2.3.) до фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк. 

Iншi оборотнi активи на 31.12.2020 року складають 6 302 тис. грн.  

 

Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань 

В структурi зобов'язань Товариства станом на кiнець дня 31.12.2020 р. займає: 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу розрахованi Товариством у вiдповiдностi до 

наявностi заборгованостi по вiдпустках за минулi роки, сума якого станом на 31.12.2020 року 

6 266 тис. грн., пiдтверджена розрахунками. Вiдпустки працiвникам надаються згiдно 

затвердженого графiку. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари роботи i послуги станом на 31.12.2020 року 

сформувалась в сумi 102 298 тис. грн., яка визначається як зобов'язання оплатити товари, або 

послуги, якi були отриманi вiд контрагентiв i на якi були виставленi рахунки-фактури в 

процесi нормальної дiяльностi.  

 При первiсному визнаннi кредиторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю 

(по вартостi угоди). Станом на 31.12.2020 року суми кредиторської заборгованостi з 

простроченим термiном виникнення немає.  

         Станом на кiнець звiтного року, що закiнчився на дату 31.12.2020 року поточнi 

зобов'язання за розрахунками складають: 

- з бюджетом 3 748 тис грн. (в тому числi:  податок на прибуток  2 376 тис. грн.,  податок на 

додану вартiсть 2 528 тис. грн., податок з доходiв фiзичних осiб 1 995 тис. грн.,  плата за 

землю - за перерахунком  має вiд'ємне значення (3 820) тис. грн., та iншi податки 669 тис. грн., 

термiн сплати яких не настав);); 

          - зi страхування 2 678 тис. грн.  (сума нарахованого єдиного соцiального внеску за 

грудень 2020 р., термiн сплати наступний календарний мiсяць); 

          - з оплати працi 12 337 тис. грн. (сума нарахованої заробiтної плати за другу половину 

грудня 2020 року, депоненти,  витрати на випадок тимчасової втрати працездатностi за 

лiкарнями, та iнше, термiн сплати яких не наступив); 

          - з учасниками 9 081 тис. грн., заборгованiсть з виплати дивiдендiв. Виплата дивiдендiв 

здiйснюються по пред'явленню вимоги акцiонерiв. 

 Сума iнших поточних зобов'язань станом на 31.12.2020  року сформувалась в обсязi 101 579,0 

тис. грн. в т. ч. за авансами одержаними 89 482,6 тис .грн. та iнша кредиторська заборгованiсть 

12 096,4 тис. грн. 

Проведення звiрки розрахункiв є елементом рiчної iнвентаризацiї та пiдтвердження 

достовiрностi статей балансу.  

У Примiтках (п.2.1) до фiнансової звiтностi детально розкрита iнформацiя про складовi 

поточних зобов'язань та розкритi  принципи формування фiнансової звiтностi щодо 

фiнансових зобов'язань, якi забезпечують надання користувачам фiнансової звiтностi доречної 

та корисної iнформацiї, необхiдної для виконання ними оцiнки сум, строкiв i невизначеностi 

майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарювання. 

На думку аудиту, розкриття iнформацiї про зобов'язання подано в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно та повно вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 

Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу 

 

На початок року 01.01.2020 року власний капiтал Товариства становив 187 149 тис. грн., а 



станом на 31.12.2020 року 202 987 тис. грн., в тому числi: 

- зареєстрований статутний капiтал 30 426 тис. грн., сформований вiдповiдно статуту; 

- капiтал в дооцiнках 44 573 тис. грн., сформований у попереднiх перiодах; 

- додатковий капiтал 14 265 тис. грн., сформований у попереднiх перiодах; 

- резервний капiтал 5 524 тис. грн., сформований у попереднiх перiодах  

- нерозподiлений прибуток 108 199 тис. грн. 

Змiни, що вiдбулися у власному капiталi протягом 2020 року:  

- на збiльшення нерозподiленого  прибутку вiднесена сума чистого прибутку за 2020 рiк 

в розмiрi 28 008 тис. грн.;  

- на зменшення нерозподiленого прибутку вiднесено дивiденди за 2019 рiк, нарахованi в 

сумi 12 170 тис. грн.  

- Iнших змiн у власному капiталi не вiдбувалось. 

Iнших факторiв, якi б вплинули на змiни чи трансформацiю звiту про власний капiтал,  у 2020 

роцi не було. Iнформацiя про власний капiтал детально розкрита у Примiтках (п. 2.4) до 

фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 

Полiтика Товариства управлiння капiталом передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з 

метою забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а 

також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому, тобто 

безперервностi дiяльностi Товариства. 

Управлiнський персонал намагається пiдтримувати баланс мiж доходнiстю, яку можна 

досягти, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка позицiя капiталу. Протягом 

звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було змiн у пiдходi Товариства до 

управлiння капiталом. 

 

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам, сплата статутного 

капiталу 

Зареєстрований капiтал Товариства сформований в сумi 30 426 190 грн. (Тридцять мiльйонiв 

чотириста двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто гривень) подiлений на 608 523 800 (Шiстсот 

вiсiм мiльйонiв п'ятсот двадцять три тисячi вiсiмсот) простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 5 коп. (П'ять копiйок) кожна. Товариство не має власних викуплених акцiй. 

Привiлейованi акцiї не випускалися. 

У 2010 роцi Товариством отримано Свiдоцтво (реєстрацiйний № 796/1/10; дата реєстрацiї - 

21.09.2010 року) про реєстрацiю випуску акцiй, тобто НКЦПФР засвiдчила випуск простих 

iменних акцiй у кiлькостi 608523800 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, що 

здiйснюється Товариством на загальну суму 30 426 190,00 грн. (30 426  тис. грн.), форма 

iснування - бездокументарна.   

Станом на звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю до заявленої величини у статутi 

Товариства, вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв 

учасникiв. Протягом звiтного року змiн у зареєстрованому капiталi не вiдбувалось. 

Iсторiя формування статутного (зареєстрованого) капiталу детально висвiтлена у Примiтках 

(п.2.1) до фiнансової звiтностi за звiтний рiк. 

 

 2.4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

 

Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 

вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 

розрахунку: 

Станом на 31.12.2020 року чистi активи ПрАТ "ДБК-4" складають: 

№п/п  

Змiст Рядок 

Балансу Сума 



(тис. грн.) 

1 2 3 4 

1 Склад активiв, якi приймаються до розрахунку 

 

1.1 Необоротнi активи 

 Нематерiальнi активи 1000 1 374,0 

 Основнi засоби   1010 57 443,0 

 Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 65 284,0 

 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 1 063,0 

Всього:                                                                                                                                  125 164,0 

 

1.2 Оборотнi активи: 

 Запаси 1100 72 217,0 

 Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 1125 131 534,0 

 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 105 394,0 

 Грошi та їх еквiваленти 1165 363,0 

 Iншi оборотнi активи 1190 6 302,0 

Всього: 315 810,0 

Разом активи 440 974,0 

2 Зобов'язання, що приймаються до розрахунку 

2.1 Довгостроковi зобов'язання                 1595 6 266,0 

2.2 Поточнi зобов'язання 

 Короткостроковi кредити банкiв 1600 - 

 Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- товари, роботи, послуги  

1615  

102 298,0 

 - розрахунками з бюджетом 1620 3 748,0 

 -розрахунки зi страхування 1625 2 678,0 

 -розрахунки з оплати працi 1630 12 337,0 

 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 9 081,0 

 Iншi поточнi зобов'язання 1690 101 579,0 

Всього: 231 721,0 

Разом пасиви 237 987,0 

 

            Вартiсть чистих активiв визначається за формулою: 

Чистi активи = (1.1 + 1.2 ) - (2.1 + 2.2) = 440 974,0 - 237 987,0 = 202 987,0 тис. грн. 

Таким чином, станом на 31.12.2020 року чистi активи ПрАТ "ДБК-4" дорiвнюють 202 987 тис. 

грн., що бiльше за розмiр зареєстрованого (статутного) капiталу Товариства, який становить 

30 426,0 тис. грн., та вiдповiдає  вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.   

 

2.5. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть 

даних окремих форм фiнансової звiтностi один одному 

 

Данi фiнансової звiтностi Товариства сформованi за даним бухгалтерського облiку 

Товариства. Показники фiнансової звiтностi Товариства за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 

р. зiставнi один одному за показниками, та вiдповiдають положенням МСБО 1 "Подання 

фiнансової звiтностi", який визначає основи подання фiнансової звiтностi загального 

призначення. 

Результати дiяльностi Товариства за звiтний фiнансовий рiк розкриваються у Звiтi про 

фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк. 



Статтi доходiв i витрат за звiтний 2020 рiк сформованi за рахунок операцiйної та iншої 

звичайної дiяльностi.  

Всього у 2020 роцi за пiдсумками всiх видiв дiяльностi Товариство отримало доходiв в обсязi 

1 277 369 тис. грн. (100%), в тому числi: 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1 218 821 тис. грн., частка у 

загальнiй сумi доходiв складає 95,42 %, з них: 

- доходи вiд реалiзацiї будiвельно-монтажних робiт 990 879 тис. грн.; 

- доходи вiд реалiзацiї товарiв, продукцiї власного виробництва 43 098 тис. грн.; 

- доходи вiд реалiзацiї функцiй замовника   106 239 тис. грн.; 

- доходи вiд реалiзацiї iнших послуг 78 607 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи сформованi в обсязi 53 527 тис. грн., частка у загальнiй сумi доходiв 

4,19 %, в тому числi: 

- доходи вiд операцiйної оренди 2 436 тис. грн.; 

- доходи вiд послуг генпiдрядника 5 593 тис. грн.; 

- iншi операцiйнi доходи 45 498 грн. 

 

Iншi фiнансовi доходи складають 467 тис. грн., частка у загальнiй сумi доходiв - 0,04 %, ( по 

вiдсотках за тимчасово вiльнi кошти на рахунках 238 тис. грн. та по вiдсотках вiд 

дисконтування заборгованостi 229 тис. грн.). 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi за 2020 рiк склали  4 554 тис. грн., що сформувались вiд 

списання та продажу основних засобiв, частка яких  у загальнiй сумi доходiв 0,35%. 

 

Загальна сума витрат Товариства за 2020 рiк склала 1 242 470 тис. грн. (100%), якi у своїй 

структурi мають: 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 1 157 886 тис. грн., що 

становить 93,19 % вiд загальної суми витрат, з них:  

- собiвартiсть реалiзацiї будiвельно-монтажних робiт 980 157 тис. грн.,  

- собiвартiсть реалiзацiї товарiв 40 941 тис. грн.,  

- собiвартiсть вiд реалiзацiї iнших послуг 30 669 тис. грн.,  

- собiвартiсть реалiзацiї функцiй замовника 106 119 тис. грн. 

При визначеннi собiвартостi в будiвництвi Товариство керується "Методичними 

рекомендацiями з формування  собiвартостi будiвельно-монтажних робiт", затверджених 

наказом Мiнрегiонбуду вiд 31.12.2010 № 573 (дiюча редакцiя) та облiковою полiтикою. 

Адмiнiстративнi витрати 42 256 тис. грн.,  або 3,41 % вiд загальної суми витрат; 

Витрати на збут склали 436 тис. грн., або 0,04 % вiд загальної суми витрат; 

Iншi операцiйнi витрати склали  35 419 тис. грн., що становить  2,86 % вiд усiх витрат; 

Фiнансовi витрати склали 1 087 тис. грн. або 0,09 %. 

Iншi витрати вiд звичайної дiяльностi склали суму 5 063 тис грн. або 0,41%. 

 

Фiнансовий результат дiяльностi до оподаткування за звiтний рiк, що закiнчився на дату 

31.12.2020 року, має позитивне значення i складає суму прибутку 35 222 тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток склали 7 214 тис. грн. i являють собою суму поточного 

податку на прибуток за 2020 рiк 

Чистий прибуток Товариства по пiдсумках за 2020 рiк становить 28 008 тис. грн. 

Чистий прибуток на одну просту акцiю становить 0,04603 грн. 

Iнформацiя про доходи та витрати Товариства достовiрно i повно розкрита в Примiтках (п.2.2) 

до фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 

 

Податок на прибуток  

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку за поточнi та попереднi перiоди 

оцiнюються за сумою, що передбачається до вiдшкодування вiд податкових органiв або до 



сплати податковим органам.  

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах, визначених Податковим 

Кодексом України  (далi - ПКУ). Базова ставка податку на прибуток у 2020 роцi складає 18 % 

вiд прибутку до оподаткування (п. 136.1 ПКУ). Сума податку на прибуток в розмiрi 7 214 тис. 

грн. визначена згiдно податкової декларацiї на прибуток за 2020 рiк. 

Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фiнансового результату (за 

МСФЗ), вiдкоригованого на рiзницi, передбаченi Податковим кодексом. Визнання 

вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань при наявностi 

здiйснюються у фiнансовiй звiтностi за рiк станом на 31 грудня звiтного року. 

 

У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму чистого надходження або 

чистого видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi. На покриття витрат використанi власнi грошовi кошти Товариства, якi 

сформувалися iз залишку на початок року та грошових надходжень за 2020 рiк, що свiдчить 

про забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок власних грошових ресурсiв. 

Iнформацiя про грошовi потоки достовiрно розкрита у Примiтках (п.2.3) до фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк, характеризує здатнiсть Товариства своєю дiяльнiстю генерувати приток 

грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та 

обсягiв їх витрачання.  

 

2.6. Ризики 

 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 

через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури 

необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi пiдприємство 

наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики.  

Аудитом встановлено, що в процесi фiнансово-господарської дiяльностi при використаннi 

фiнансових iнструментiв ПрАТ "ДБК-4" має схильнiсть до таких видiв ризикiв як 

iнвестицiйний ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 

Iнвестицiйний ризик 

Ризики фiнансового iнвестування пов'язанi з: ефективнiстю вибору фiнансових iнструментiв 

для iнвестування; фiнансовими ускладненнями або банкрутством емiтентiв; змiнами умов 

iнвестування; прямим обманом iнвесторiв i та iн. Товариство має iншi фiнансовi iнвестицiї, 

вкладенi в придбанi акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та частки у статутному капiталi всього на 

суму 65 284 тис. грн., що складає 14,8% активiв балансу, тому ризик фiнансового iнвестування 

є суттєвим для Товариства. 

Кредитний ризик теоретично означає ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за 

договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю. I 

практично властивий для кожного суб'єкта господарської дiяльностi.  

Управлiнський персонал контролює розрахунки з дебiторами, дотримується договiрних 

зобов'язань та забезпечує прозорiсть партнерських вiдносин.  

Ризик лiквiдностi показує чи може Товариство виконати свої фiнансовi зобов'язання шляхом 

поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Управлiнський персонал постiйно 

контролює показники платоспроможностi, лiквiдностi та фiнансової стiйкостi. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2020 року склав 1,36. Цей 

коефiцiєнт розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань 

Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань i свiдчить, 



що на одну гривню поточних  зобов'язань припадає 1,36 грн. поточних активiв (теоретичне 

значення - бiльше 1). 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає, що станом на 31.12.2020 року на 1 грн. поточної 

заборгованостi Товариство має 1,05 грн. лiквiдних активiв. Коефiцiєнт розраховується як 

вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв та 

дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань i вiдображає платiжнi можливостi 

Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з 

дебiторами. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх 

еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка 

частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2020 року коефiцiєнт 

абсолютної лiквiдностi склав 0,0016 що вiдповiдає теоретичному  значенню  > 0, але є 

невисоким. 

Чистий обiговий капiтал на 31.12.2020 р. має позитивне значення 84 089,0 тис. грн., а це 

означає, що Товариство має достатньо оборотних коштiв для покриття поточних зобов'язань. 

Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) на 31.12.2020 р. свiдчить про 

фiнансову стабiльнiсть пiдприємства та незалежнiсть вiд зовнiшнiх запозичень: коефiцiєнт 

платоспроможностi (автономiї) склав 0,46 при нормативi >0,5; коефiцiєнт фiнансування склав 

1,17: коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами склав 0,36 при нормативному 

значеннi >0,1; коефiцiєнт маневреностi власного капiталу становить 0,41, що вiдповiдає 

нормативу >0. 

За пiдсумками дiяльностi за 2020 рiк ПрАТ "ДБК-4" спрацювало рентабельно. При 

отриманому за рiк прибутку в розмiрi 28 008 тис. грн. показники рентабельностi складають: 

Показник Нормативне значення За 2019 рiк За 2020 рiк 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв > 0 

збiльшення 0,054 0,089 

Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу > 0 

збiльшення 0,088 0,144 

Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi > 0 

збiльшення 0,014 0,023 

 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i курси цiнних паперiв впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв.  

Видами ринкового ризику є валютний ризик та процентний ризик. Товариство не мало 

валютних операцiй, не здiйснювало будь яких операцiй з банкiвськими кредитами за 

плаваючими ставками не користувалось.  

Одним iз ринкових ризикiв є господарський ризик, що пов'язаний з реалiзацiєю продукцiї на 

внутрiшньому й зовнiшньому ринках. Для ПрАТ "ДБК-4" даний ризик є властивим, так як 

пiдприємство, як забудовник,  несе цивiльну вiдповiдальнiсть за якiсть робiт,  за можливi 

причиненi збитки, та iнше.  Предмети спорiв вирiшуються згiдно  чинного законодавства, 

справи знаходяться у судовому провадженнi.  

На думку аудиту, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ДБК-4"  за рiк, що закiнчився на дату 31.12.2020 

року є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного 

подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства для задоволення 

iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 

В цiлому фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилки i вiдповiдає концептуальнiй основi формування фiнансової звiтностi 

за МСФЗ. 

 

 2.7. Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами (вид та розмiр 

зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за цiнними 



паперами вiдповiдно до рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй). 

 Зобов'язання за борговими цiнними паперами станом на звiтну дату у Товариства 

вiдсутнi.  

   

2.8. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 

товариства" 

Вiдповiдно до 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.  

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2019 року складає 438 278 тис. грн., сума 

мiнiмального правочину становить 43 827,8 тис. грн. 

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2020 року складає 440 974тис. грн., сума 

мiнiмального правочину становить 44 097,4 тис. грн. 

Управлiнський персонал дотримувався виконання значних правочинiв  вiдповiдно до ст. 70 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. 

   

 III. IНША ДОДАТКОВА  IНФОРМАЦIЯ 

 

Подiї пiсля дати балансу 

Згiдно МСБО 10 подiями пiсля звiтного перiоду є  сприятливi та несприятливi подiї, якi 

вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi.  

Управлiнський персонал Товариства вважає, що пiсля звiтного перiоду до дати затвердження 

фiнансової звiтностi не вiдбулось суттєвих подiй, якi могли б вплинути на показники 

фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 

 

Iнформацiя про пов'язанi сторони 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", сторони 

вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або 

значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час 

розгляду кожного можливого випадку з пов'язаними сторонами увага придiляється сутностi 

вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.  

Зареєстрований капiтал в сумi 30 426 190 грн. (Тридцять мiльйонiв чотириста двадцять шiсть 

тисяч сто дев'яносто гривень) подiлений на 608 523 800 (Шiстсот вiсiм мiльйонiв п'ятсот 

двадцять три тисячi вiсiмсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 коп. (П'ять 

копiйок) кожна. 

Основними акцiонерами ПрАТ "ДБК-4" є: 

Акцiонери Вiдношення до ПрАТ "ДБК-4" 

Частка володiння 

Юридична особа ПрАТ "Холдингова компанiя "Київмiськбуд", код ЄДРПОУ 23527052

 30% акцiй 182557140 штук 

(суттєвий вплив частка > 25%) 

Фiзична особа Шилюк Петро Степанович, громадянин України 39,89% акцiй 242740435 

штук 

(суттєвий вплив частка > 25%) 

Iншi особи, доля найбiльшої частки не перевищує 10% Загальний вiдсоток 30,11% акцiй 

- 

Протягом 2020 року господарських операцiй з основними акцiонерами, якi мають суттєвий 

вплив на управлiнськi рiшення, ПрАТ "ДБК-4" не було. 

 



Ключовий управлiнський персонал: 

Ключовий управлiнський персонал Вiдношення до ПрАТ "ДБК-4" 

 

Наглядова рада у складi 11-ти чоловiк 

Голова Наглядової ради Шилюк П.С. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу 

- Правлiння.  

Ревiзiйна комiсiя у складi 3-х чоловiк, 

Голова ревiзiйної комiсiї Тарасенко I.Б. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства. 

Виконавчий орган - Правлiння 

Голова правлiння:  

з початку року до 14.05.2020 р. Пилипенко С.В.; 

з  15.05.2020 р. до тепер Романенко В.В. Правлiння Товариства здiйснює управлiння 

поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за результати фiнансово-господарської 

дiяльностi згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв i Наглядової ради 

Господарських операцiй  ПрАТ "ДБК-4" з ключовим управлiнським персоналом не було, крiм 

заробiтної плати згiдно чинного трудового законодавства та винагороди за договорами 

цивiльно-правового характеру. 

. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Успiх - Аудит", 

ЄДРПОУ 33231186 

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсцезнаходження 02232, м. Київ, 

пр. Маяковського, буд. 69, к. 178 

             03035, вул. Г. Кирпи, буд. 2 "А", оф. 409 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою України  Номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi") - 3519, 

якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-

audyt-finansovoi-zvitnosti/ 

 

Номер Свiдоцтва та термiн чинностi про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого 

Аудиторською палатою України        № 0694, термiн чинностi до 31.12.2022 р. 

Рiшенням Аудиторської палати України вiд  27.10.2017 р.  внесено до перелiку фiрм, якi 

вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту 

Дозвiльнi документи аудиторiв, що здiйснювали перевiрку Ватаманюк Марiя Михайлiвна: 

номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 

100583, сертифiкат аудитора серiї А № 000873  вiд 28.03.1996 р. 

Сивук Людмила Антонiвна: номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100411, сертифiкат аудитора серiї А № 005629 вiд 25.12.2003 

р. 

Електронна адреса uspikha@ukr.net 

Телефон  (044) 223 - 82 - 69   

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр вiд 04.12.2020 року;    № 04/12 

 



Термiн проведення аудиту 04. 12. 2020 року -   05.04. 2021 року 

Дата складання Звiту незалежного аудитора  05  квiтня 2021 року 

Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi  Товариства за рiк, що закiнчився на 

дату 31 грудня 2020 року, згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 02 грудня 2020 року. 

Перевiрка   проводилась  з 04.12.2020 р. по 05.04.2021 р. за адресою:  

" 042074, м. Київ, Оболонський район,  вул. Лугова, 13 ,  

" 03035, м. Київ, вул. Г. Кирпи, 2, оф. 409. 

Звiт незалежного аудитора, складений українською мовою на 20 (Двадцяти) аркушах.  

 

 

Партнер з аудиту           _____________________      Сивук Л. А.     

 (сертифiкат  серiї А № 005629 вiд 25.12.2003 р.  

номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв  

та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100411) 

 

Директор ТОВ "АФ "Успiх-Аудит"      ____________________    Ватаманюк М. М. 

(сертифiкат серiї А №000873 вiд 28.02.1996р, 

номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв  

та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100583) 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi в поточному роцi Товариство використало всi 

новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку  (наданi - "РМСБО") та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової 

звiтностi (наданi - "КТМФЗ"), якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 

i якi набули чинностi при складаннi звiтностi. Прийняття нових i змiнених стандартiв i 

iнтерпретацiй не призвело до змiн протягом року в облiковiй полiтицi Товариства, яка 

використовувалась для вiдображення даних звiтного року. 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.  

Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього 

завдання. 

Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному роцi 

були:  

Голова правлiння: Пилипенко Сергiй Вiкторович- з початку перiоду до 14.05.2020 р. (протокол 

Наглядової ради вiд 13.05.2020 р.). 

Голова правлiння  Романенко Володимир Володимирович з 15.05.2020 р. (протокол Наглядової 

ради вiд 13.05.2020 р.). 

Головний бухгалтер  Попова Iрина Юрiївна весь перiод. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 



папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

28.01.2020 28.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

08.04.2020 09.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.04.2020 15.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

13.05.2020 13.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.12.2020 24.12.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

08.04.2020 10.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


