
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              28.04.2021 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 28/04-01 
                  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) 
Генеральний 
директор       Бондаренко Володимир 

Володимирович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2020 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство виробнича проектно-будiвельна фiрма 
"АТЛАНТ" 

2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

19016506 

4. Місцезнаходження 
емітента 

02192 м. Київ Днiпровський р-н бул.Дарницький, 8-А 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

044-500-31-36 044-500-31-36 

6. Адреса електронної 
пошти 

126@comreg.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) 

Рiшення Наглядової ради від 28.04.2021 

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 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

http://atlant.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7  28.04.2021 Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  
(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

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;  

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

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). X 

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.  

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;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

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. X 
 Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство виробнича 
проектно-будівельна фірма "АТЛАНТ" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "ВПБФ "АТЛАНТ" 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.05.1995 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  1500000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 583 

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

41.20  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 25.11  ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН 
КОНСТРУКЦІЙ 

 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 

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

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ 

2)  МФО банку  320649 

3)  IBAN  UA743206490000026002052622642 

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

 д/н 

5)  МФО банку  д/н 

6)  IBAN  д/н 

 



16. Судові справи емітента 
N 
з/п 

Номер 
справи 

Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 361/1581/19 
Броварській міськрайонний 
суд Київської області 

Об'єднання співвласників 
багатоквартирного 
будинку "НАШ ДІМ-

ЖК" 

Приватне акціонерне 
товариство "Виробнича 
проектно - будівельна 
фірма "Атлант" 

Мартиненко Тетяна 
Григорівна 

Виконавчий комітет 
Броварської міської ради 
Київської області 

про визнання правочину 
недійсним та скасування 
державної реєстрації 

1-ша інстанція 

Опис д/н 

2 752/20225/18 
Голосіївський районний суд 

м. Києва 
Кухнюк Дмитро 
Володимирович 

Приватне акціонерне 
товариство "Виробнича 
проектно-будівельна 
фірма "АТЛАНТ" 

- 

про стягнення 
матеріальної шкоди 
завданої внаслідок 

дорожньо-транспортної 
пригоди 

1-ша інстанція 

Опис д/н 

3 640/18243/19 
ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 

Приватне акціонерне 
товариство "Виробнича проектно-будівельна 
фірма "АТЛАНТ 

ГУ ДФС у м. Києві - 

про визнання 
протиправним та скасування податкового 

повідомлення-рішення 
Головного управління 
ДФС у м. Києві за № 

0548891206 від 
03.07.2019 

1-ша інстанція 

Опис д/н 

4 640/10555/19 
ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД міста КИЄВА 

Приватне акціонерне 
товариство "Виробнича 
проектно-будівельна 
фірма "АТЛАНТ" 

ГУ ДФС у м. Києві - 

про визнання 
протиправним та 

скасування податкового 
повідомлення-рішення 
Головного управління 
ДФС у м. Києві за № 

0207161206 від 
12.03.2019 

1-ша інстанція 

Опис д/н 



 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Протягом звітного року змін в організаційній структурі до попередніх років не 
було. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 583 осіб. 
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 65881 тисяч гривень. 
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників операційним потребам емітента. Підготовка проводиться безпосередньо на 
виробництві силами спеціалістів підприємства. Також проводиться підвищення 
кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з 
низькою кваліфікацією  за більш досвідченими спеціалістами. 
 
 

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 
 
Емітент не належить до будь- яких об' єднань підприємств 
 

Спільна 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 
 
Емітент не провадить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь- які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не 
поступало. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Приватне акціонерне товариство " Виробнича проектно - будівельна фірма " Атлант." 
відповідно до чинного законодавства України є платником податку на загальних 
підставах. Амортизація основних засобів здійснюється згідно податкового кодексу. 
 

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), середньореалізаційні 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 акціонерне товариство " Виробнича проектно - будівельна фірма " Атлант." 
виконує замовлення на будівництво житлових багатоповерхових монолітних будинків. 
 

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 
 
Основні придбання активів на підприємстві відбуваються шляхом придбання основних 
засобів та створення об’ єктів незавершеного будівництва на підставі укладених 
договрів забудови. 
 

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Приватне акціонерне товариство " Виробнича проектно - будівельна фірма " Атлант." 
має власну виробничу базу ( м. Коцюбинське, м. Бровари), дільницю головного 
механіка( м. Бровари). 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово- економічні 
проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-
матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг ( опалення, 
електроенергію, водопостачання електроенергію, паливно- мастильні матеріали), 
подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі 
податки до бюджету, які не пов' язані з операційною діяльністю Товариства, а саме 
земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати 
матеріально- технічну базу, що потребує інвестицій ( фінансування), із залученням 
яких є труднощі. 
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово- економічні 
проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-
матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг ( опалення, 
електроенергію, водопостачання електроенергію, паливно- мастильні матеріали), 
подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі 
податки до бюджету, які не пов' язані з операційною діяльністю Товариства, а саме 
земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати 
матеріально- технічну базу, що потребує інвестицій ( фінансування), із залученням 
яких є труднощі. 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок 
використання коштів, отриманих від здійснення фінансово- господарської діяльності. 
 



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених та невиконаних договорів ( контрактів) не було. 
 

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) 
 
Будівництво житлових багатоквартирних будинків. Та здача в експлуатацію готового 
житла. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для 
власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а 
також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній- конкурентів 
всеукраїнського та регіональних ринків. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Іншої інформації немає. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Генеральний директор, виконавча дирекція 
Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович 

Член виконавчої дирекції, Головний бухгалтер Барило Сергій Володимирович 
Член виконавчої дирекції Павлов Олександр Вiкторович 

 

Наглядова рада Голова та Члени Наглядової ради 

Член Наглядової ради Бондаренко Марiя Федорiвна 
Член наглядової ради Климець Ольга Анатолiївна 
Голова Наглядової ради Каган Вадим Владиславович 

 

 



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 
народже
ння 

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 Генеральний директор                                                                                
Бондаренко Володимир 

Володимирович                                                                                                                                                                                                                            д/н  вища д/ 
МВС України 

--- 
Начальник Департаменту 
боротьби з економiчною 

злочиннiстю 

04.03.2015 
безстроково 

Опис 

Посадова особа Генеральний Директор Товариства Бондаренко Володимир Володимирович  призначений 04.03.2015 року у зв'язку з пропозиціями та рішенням Наглядової 
ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник фінансового директора ТОВ 
"Компанія з управління будівельними проектами". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 04.03.2015 р.).Розмір виплаченої винагороди, в 
тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом немає. Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про стаж роботи.  
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 

2 
Член виконавчої 
дирекції, Головний 

бухгалтер                                   
Барило Сергій Володимирович                                                                                                                                                                                                               1982 Вища 8  

ПрАТ "ВПФБ "АТЛАНТ" 
19016506 

Заступник фінансового 
директора з податкового обліку 

01.05.2019 
безстроково 

Опис 
Посадова особа Член виконавчої дирекцiї Барило Сергій Володимирович призначена 01.05.2019 року у зв'язку з пропозицiями Генерального директора та рiшення 
Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Заступник фінансового директора з 
податкового обліку ПрАТ "ВПФБ "АТЛАНТ"  19016506 . Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про стаж роботи. 

3 
Член виконавчої 

дирекції                                                                            
Павлов Олександр Вiкторович                                                                                                                           д/н  Вища д/ 

ТОВ "Атлант 2К" 
--- 

заступник директора з 
економiки 

20.05.2014 
безстроково 

Опис 
Посадова особа Член виконавчої дирекцiї Павлов Олександр Вiкторович призначений 20.05.2014 року у зв'язку з пропозицiями Генерального директора та рiшення 
Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ "Атлант 2К", заступник 



директора з економiки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 вiд 20 травня 2014 р.). Повноважень та обов'язків посадової особи визначені 
Статутом та внутрішніми положеннями  
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття 
інформації про стаж роботи. Протягом звітного періоду зміни на посаді невідбувалися. 

4 Голова Наглядової ради                                                                              Каган Вадим Владиславович                                 1941 
Вища Київський iнженерно- 
будiвельний iнститут 1980 р. дн 

ПрАТ ВПБФ «Атлант» 
9016506 

Член Наглядової ради 

19.04.2019 на 3 
роки 

Опис 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2019 року Членом Наглядової ради Товариства обрано акцiонера Кагана Вадима Владиславовича, а 
засiдання Наглядової ради, що вiдбулося 19.04.2019 року обрало його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв та необхiднiстю обрати Нагядову раду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою 50% в 
статутному капiталi Товариства., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний Директор, Член Наглядової ради ПрАТ ВПБФ "Атлант". 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала. 
Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про стаж роботи. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом 
товариства.  
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 

5 Член Наглядової ради                                                                                Бондаренко Марiя Федорiвна                      1937 д/н      дн 
д/н 
д/н 
д/н 

19.04.2019 на 3 
роки 

Опис 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2019 року Членом Наглядової ради Товариства обрано акцiонера Бондаренко Марiю Федорiвну. Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiднiстю обрати Нагядову раду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
володiє часткою 30% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад не обiймала. 
Загальний стаж роботи: не надала згоди на розкриття цієї інформації. 
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:iнших посад не обiймала 
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 
Посадова особа має повноваження Члена Наглядової ради згідно Статуту товариства. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 

6 Член Наглядової ради                                                                                Климець Ольга Анатолiївна                                                                                                                 1971 Вища дн 

ПрАТ "ВПБФ "Атлант" 
9016506 

Комерцiйний директор, 
Заступник Генерального 

директора з загальних питань 

19.04.2019 на 3 
роки 

Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2019 року Членом Наглядової ради Товариства обрано акцiонера Климець Ольгу Анатолiївну. Рiшення 



прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiднiстю обрати Нагядову раду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
володiє часткою 20% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор, Заступник Генерального директора з загальних питань ПрАТ "ВПБФ "Атлант". 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: не надала згоди на розкриття цієї інформації 
Посадова особа має повноваження Члена Наглядової ради згідно Статуту товариства. 
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович 0 0 0 0 

Член виконавчої дирекції, 
Головний бухгалтер Барило Сергій Володимирович 0 0 0 0 

Член виконавчої дирекції Павлов Олександр Вiкторович 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Каган Вадим Владиславович 75000 50 75000 0 

Член Наглядової ради Бондаренко Марiя Федорiвна 45000 30 45000 0 

Член Наглядової ради Климець Ольга Анатолiївна 30000 20 30000 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах 
господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання 
кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.) 
Найменування показника період 
       звітний  попередній  
Усього активів        1530046  1 184 132  Основні засоби  (за залишковою вартістю)  37108  27 114   
Запаси        1113516  915558 
Сумарна дебіторська заборгованість     151704  70 487   
Гроші та їх еквіваленти     470  746   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   122077  113 659   
Власний капітал      123577  115 159   
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  1 500  1500 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  -   
Поточні зобов'язання і забезпечення   1401607  1 064 111  
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  8418  22 079   
Середньорічна кількість акцій (шт.)    150 000  150000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 147,19  56,12 
 
Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на 
позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. При 
здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати 
забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. 
 
 

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 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 
1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 

 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного 
управління: ключові вимоги і рекомендації",  які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 
118. 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. 

 

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  
 Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України  протягом звітного періоду не 
було. 
 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 
Річні Позачергові Вид загальних зборів X   

Дата проведення 07.04.2020 
Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 
1.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
4.  Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
5.  Звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
6.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
7.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу. 
8.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 
9.  Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
10.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 
 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Сенька Анатолiя Вiталiйовича, Членом Лiчильної комiсiї 
Барила Сергiя Володимировича. 
По питанню №2 порядку денного:    Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 



голосування. 
Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для 
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi 
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою 
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх 
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом 
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить 
пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi. 
По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем зборiв Васляєва Вiктора 
Володимировича. 
По питанню №4 порядку денного:  Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за 
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або 
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi 
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з 
питань порядку денного - бюлетенями. 
По питанню №5 порядку денного: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк та затвердження 
заходiв за результатами його розгляду. 
Вирiшили: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 
заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  
внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi 
всiх служб Товариства. 
По питанню №6 порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 
Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх положень 
та чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї 
компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства. 
По питанню №7 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 
Виконавчого органу. 
Вирiшили: 1) Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк. 
  Вирiшили: 2) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. 
По питанню №8 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 
Вирiшили: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої 
обов'язки згiдно Статуту Товариства та  внутрiшнiх  положень Товариства з урахуванням аналiзу та 
висновкiв зовнiшнього аудиту. 
По питанню №10 порядку денного:  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк з урахуванням 
вимог, передбачених законом. 
Вирiшили: Чистий прибуток за 2019 рiк у розмiрi 22 741 000 грн залишити у якостi нерозподiленого 
прибутку. Дивiденди за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
 
 
Було розглянуто всi пропозицiї до варiантiв рiшень з розгляду питань порядку денного, якi  надавались особою що скликала збори, оскiльки iнших пропозицiй не надходило. Всi  
пропозицiї було затверджено. 

 
 

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 д/н 
 
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   X 



акцій 
 
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 д/н 
 
Які були 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 Позачергові збори в звітному році не скликалися 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X   
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 
Інше (зазначити) Позачергові збори в звітному році не скликалися 

 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні загальні 
збори відбулися 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори в звітному році не скликалися 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Незалежний член 
наглядової ради Персональний склад наглядової ради 
Так* Ні* 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Каган Вадим Владиславович    X Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує 

на них, відкриває Загальні збори, організовує 
обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, 
здійснює інші повноваження, передбачені 

Статутом та Положенням про Наглядову раду. 
Бондаренко Марiя Федорiвна  X Члени Наглядової ради є посадовими особами 

Товариства і несуть відповідальність у межах 
своїх повноважень. 

Основним функціональним обов'язком є 
відвідування та робота на засіданнях Наглядової 

ради. 
Климець Ольга Анатолiївна  X Члени Наглядової ради є посадовими особами 

Товариства і несуть відповідальність у межах 



своїх повноважень. 
Основним функціональним обов'язком є 

відвідування та робота на засіданнях Наглядової 
ради. 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : Протягом звітного періоду було проведено 7 засідань Наглядової ради. Під час цих засідань було прийнято 
рішення щодо організації діяльності товариства, зокрема було прийнято рішення щодо: погодження правочинів 
 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся 
до компетенції Наглядової ради. 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 
З питань аудиту   X - 

З питань призначень                   X - 

З винагород   X - 

Інші (запишіть)                                        Комітети в складі наглядової ради 
відсутні - 

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  Комітети в складі наглядової ради відсутні 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : Комітети в складі наглядової ради відсутні 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 
наглядової ради 

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. 
Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його 
діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і 
безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь 
та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було 
досягнуто необхідні рішення було ухвалено. 
 

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

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

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

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

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 



 
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                                     д/н 
 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Бондаренко Володимир 
Володимирович 

Генеральний директор з дотриманням рішень органів Товариства, 
положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і 

несе відповідальність за наступні дії: 
" визначає персональний склад, повноваження, умови 

оплати праці членів Виконавчої дирекції; 
" без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках 
з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи 
державні органи України та інших держав, натаріат, тощо, у 
межах своєї компетенції, передбаченої Статутом, рішеннями 
Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором 

(контрактом); 
" вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без 

довіреності; 
" здійснює контроль за використанням та розпорядженням 

нерухомим та рухомим майном і матеріальними та 
нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти; 
" укладає та підписує від імені Товариства правочини 

(угоди, договори), включаючи зовнішньоекономічні договори 
(контракти);  

" укладає значні правочини або правочини, щодо якого є 
заінтересованість;  

" має право першого підпису фінансових документів 
Товариства, включаючи банківські документи; 

" підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, 
банківські та інші документи і документи податкової звітності 

Товариства; 
" наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства; 

" видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання 
всіма працівниками Товариства; 

" приймає рішення про притягнення до відповідальності, у 
тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових 

відносинах з Товариством; 
" відповідає за організацію бухгалтерського обліку у 

межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських 
принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів 

акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених 
документів, регістрів і звітності протягом встановленого 

законодавством України терміну; 
" здійснює повсякденне управління діяльністю 

Товариства; 
" забезпечує дотримання Товариством законодавства 

України; 
" видає довіреності від імені Товариства; 

" видає довіреності від імені Товариства для укладання 
значних правочинів або правочинів, щодо яких є 

заінтересованість; 
" приймає рішення з усіх інших питань діяльності 



Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не 
віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

 

 
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. 

Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

Висока 
 
Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 
Додаткова інформація про Наглядову раду:  
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при 
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: 
 - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової 
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність 
підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні 
рішення було ухвалено. 
 
Додаткова інформація про Виконавчий орган:  
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них 
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу:Високий 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила 
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство 
продовжує свою діяльність. 
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: 
 - діяльності виконавчого органу: Висока 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:на найвищому рівні 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління 
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю 
використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка 
дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 
підтвердження і простежування). 
 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 
Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Ні Ні Ні Так 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Ні 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 Ні Так Так 
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 
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 Ні Так 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 )   Ні  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так 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)                                        д/н 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 
комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 



про ринок цінних 
паперів або через особу, яка 

провадить 
діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 
інформації від 
імені учасників 
фондового ринку 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше голосуючих акцій 

Ні Так Так Ні Так 
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні 
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 
 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 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)                                        д/н 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)                                        д/н 
 

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 2 3 4 



1 Каган Вадим Владиславович д/н 50 
2 Климець Ольга Анатолiївна д/н 20 
3 Бондаренко Марiя Федорiвна д/н 30 

 

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 

1 2 3 4 

150000 0 
З 2019 року обмеженя прав участі та голосування 

акціонерів на загальних зборах відсутні 12.10.2013 

Опис д/н 
 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Наглядова рада: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів і здійснюється за рішенням Загальних зборів за принципом 
представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування.  
Члени Наглядової ради обираються на строк 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними 
зборами акціонерів Товариства. 
Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 
трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом виконавчої дирекції, ревізором Товариства. 
Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження 
іншій особі.  
Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.  Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової 
ради.  
Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного 
з ним. 
 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
o за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
o у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
o у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
o у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
 
Генеральний директор: 
.  Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. 
Повноваження членів Виконавчої дирекції припиняються за рішенням Генерального директора. 
З питання припинення повноважень Генерального директора рішення Наглядової ради приймається простою 
більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової 
ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття цього 
рішення. 
У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, або відсторонення від виконання 
його повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального 
директора. 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Наглядова рада: 
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
" затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
" підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами; 



" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або 
за пропозицією виконавчої дирекції, а також у інших випадках встановлених законом. 
" прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
" прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
" прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 
" обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчої дирекції; 
" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
" обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів; 
" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встанвлення 
розміру оплати його послуг; 
" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів; 
" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах; 
" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб; 
" вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, 
поділу, виділу або перетворення Товариства; 
"  прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
акціонерного товариства; 
" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
" прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), що веде облік прав власності 
власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими 
органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. 
Генеральний директор: 
До компетенції Виконавчої дирекції входить: 
" управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
" забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
" розробка основних напрямків діяльності Товариства; 
" визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та 
контроль за їх виконанням; 
" керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; 
" визначення та затвердження організаційної структури Товариства; 
" затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною 
професійною діяльністю Товариства, з питань страхування, тощо; 
" визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; 
" підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та 
Наглядової ради; 
" підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків 
Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами; 
" підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності 
Товариства на звітні дати; 
" розгляд матеріалів ревізій та перевірок; 
" заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; 
" визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони; 
" інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства. 
 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: 
* забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотримуванням єдиних 
методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в 
Україні", податковим законодавством.  
*  формує у вiдповiдностi з законодавством облікову політику підприємства. 
* приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової дiяльностi підприємства по даним 
бухгалтерського обліку i звітності. 
*  організує проведення інвентаризації. 
*  приймає заходи по попередженню недостач. 
* забезпечує складання податкової та статистичної звiтностi по господарським операціям. 



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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
 

щодо інформації, наведеної у 
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 

«АТЛАНТ» 
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Наданий незалежною аудиторською фірмою 



ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» 
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 ЗВІТ  

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  
щодо інформації, наведеної у 

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 

«АТЛАНТ» 
за 2020 рік 

 
 

Акціонерам та керівництву  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 
 ФІРМА «АТЛАНТ» 

 
Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 
 
 

Інформація про предмет завдання 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, 
наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
«АТЛАНТ» (далі – Товариство) за  рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента; 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента; 
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 
- опис повноважень посадових осіб емітента. 

 
         Застосовні критерії 



Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:  
o Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із 

змінами і доповненнями); 
o Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і 

доповненнями). 

Конкретна мета 
Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 401 «Звіт керівництва» Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» розроблені Комісією з регуляторними цілями, 
попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. 

Відносна відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання 
інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 
щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відносна відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також 
перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 
1-4 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту 
завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт 
вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для 
отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений 
підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації 
Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями. 

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній 
для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета 
завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на 
оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.  
Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також 
отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання 
доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними 
до завдання.  
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення 
інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики 
та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. 
Застосовні вимоги контролю якості 
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та 
відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану 
політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних 
вимог законодавчих та нормативних актів.  
Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики 
професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, 
об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 
професійної поведінки. 

Перегляд виконаної роботи 



Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 
Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне 
управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, 
відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена 
шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації 
отриманої аудиторами із різних джерел. 

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: 
- статут Товариства; 
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2020 році; 
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2020 році; 
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2020 року; 
- відповіді на запити від практикуючого фахівця; 
- письмові запевнення від Товариства; 
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua 
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань 

usr.minjust.gov.ua; 
- сторінка Товарисвта, в мережі інтернет: https://atlant.build. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, 
наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю Товариства. 
Висновок  
На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
«АТЛАНТ» за 2020 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв 
пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Основні відомості про аудиторську фірму  
Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна 
адміністрація від 20.09.1995р. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталінграда, буд.10А, корпус  2, 
кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 
 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності 1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 
E-mail: af.milaaudit@gmail.com 
– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, 
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності – 102259 

Повне ім’я аудиторів із завдання з 
надання впевненості 

– Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат 
№007163,  номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності – 100713 

            Аудитор                                          ____________________ І.М. Морозова 
(сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259) 



 
Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма  
«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  
 (сертифікат №003633, номер реєстрації  
 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

 
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 
08 квітня 2021 р. 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

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

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Каган Вадим Владиславович 75000 50 75000 0 

Климець Ольга Анатолiївна 30000 20 30000 0 

Климець Павло Анатолiйович 45000 30 45000 0 

Усього 150000 100 150000 0 

 

X. Структура капіталу 
Тип 
та/або 
клас 
акцій 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

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

біржового реєстру 
1 2 3 4 5 

Акції 
прості 
іменні 

150000 10 

Крім інших прав, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонерам 
Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 
• участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та 
Статутом; 
• отримання дивідендів;  
• здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та 
Статутом; 
• отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера 
Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи, а також їх копії у порядку, 
передбаченому Статтею 16 Статуту;  
• отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або грошову компенсацію її вартості; 
• інші права, передбачені чинним законодавством України. 
 Крім інших зобов'язань, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, 
акціонери Товариства зобов'язані: 

Публічна пропозиція відсутня, допуску 
до торгів на біржі немає 



• дотримуватися Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, виконувати рішення 
Загальних Зборів акціонерів; 
• виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою 
участю, а також оплачувати акції, що випускаються Товариством у розмірі, в порядку та засобами, що 
передбачені Статутом і рішеннями про розміщення акцій Товариства у відповідності до вимог чинного 
законодавства України; 
• не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Товариства. 

Примітки Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. 
 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.06.2013 79/1/2013 
Національна комісія 
з цінних паперів та 
фондового ринку 

UA4000091755 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

10.00 150000 1500000.00 
100.000000000

000 

Опис 
Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється 
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Емітент протягом звітного періоду емісій цінних паперів не 
здійснював.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

18.06.2013 79/1/2013 UA4000091755 150000 1500000.00 150000 0 0 

Опис У емітента з 2019 року  відсутні  неголосуючі акції. 
 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 23535.000 33527.000 0.000 0.000 23535.000 33527.000 

- будівлі та споруди 5554.000 5073.000 0.000 0.000 5554.000 5073.000 

- машини та обладнання 2838.000 2442.000 0.000 0.000 2838.000 2442.000 

- транспортні засоби 48.000 28.000 0.000 0.000 48.000 28.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 15095.000 25984.000 0.000 0.000 15095.000 25984.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 23535.000 33527.000 0.000 0.000 23535.000 33527.000 

 
Пояснення :  будівлі та споруди  Знос 3794 тис. грн., ступінь використання 100% 
машини та обладнання Знос 6554 тис. грн., ступінь використання 100% 
транспортні засоби Знос 4256 тис. грн., ступінь використання 100% 
інші Знос 8981 тис. грн., ступінь використання 100% 
Обмежень на використання основних засобів немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 123577 115159 

Статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(123577.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(1500.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 2252.00 Х Х 
Кредит у банку (овердрафт АТ КБ Приватбанк" 31.12.2020 2252.00 18.000 03.01.2021 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 51.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 1404166.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 1406469.00 Х Х 
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:  

Iншi довгостроковi зобов'язання - 4862 т.грн.  
Поточнi зобов'язання:  
Короткостроковi кредити банкiв - 2252 т.грн. 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 35315 т.грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
- з бюджетом - 51 т.грн.  
- зi страхування - 0 т.грн.  
- з оплати працi - 3640 т.грн.  
Iншi поточнi зобов'язання - 1360349 т.грн. 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-
аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

23504528 

Місцезнаходження 04210 УКРАЇНА д/н м.Київ пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.31 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

001037 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

11.11.1995 

Міжміський код та телефон (044) 537-76-53 
Факс (044) 537-76-52 
Вид діяльності Аудиторські послуги 
Опис Підготовка аудиторського висновку щодо фінансової звітності а також 

висловлення думки щодо звіту керівництва 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою віповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24381627 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА Печерський  р-н м.Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 263371 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

15.07.2010 

Міжміський код та телефон (044) 289-10-70 
Факс (044) 289-34-78 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них 

цінних паперів в наслідок дематеріалізації. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 



Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича проектно-
будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8036600000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І 
НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників  583   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 02192 м. Київ Днiпровський р-н м.Київ бул.Дарницький, 8-А, т.044-
500-31-36 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 3 2 

первісна вартість 1001 75 75 
накопичена амортизація 1002 72 73 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 118 2820 
Основні засоби 1010 27114 37108 
первісна вартість 1011 37790 51917 
знос 1012 10676 14809 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 4863 4862 
Усього за розділом I 1095 32098 44792 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 915558 1113516 

Виробничі запаси 1101 25153 25422 
Незавершене виробництво 1102 615170 730341 
Готова продукція 1103 275235 357753 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 7553 10632 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 157 -- 

з бюджетом 1135 -- 2428 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 94 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 62777 141072 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 746 470 
Рахунки в банках 1167 746 470 
Витрати майбутніх періодів 1170 247 241 
Інші оборотні активи 1190 164996 216895 
Усього за розділом II 1195 1152034 1485254 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 



Баланс 1300 1184132 1530046 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1500 1500 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 113659 122077 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 115159 123577 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 4862 4862 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 4862 4862 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- 2252 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 45969 35315 
розрахунками з бюджетом 1620 1044 51 
у тому числі з податку на прибуток 1621 672 -- 
розрахунками зі страхування 1625 513 -- 
розрахунками з оплати праці 1630 2130 3640 
Поточні забезпечення 1660 663 -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 1013792 1360349 
Усього за розділом IІІ 1695 1064111 1401607 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 1184132 1530046 
 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Барило Сергій Володимирович 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича 
проектно-будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 656613 606118 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (588858) (530152) 

Валовий:   
     прибуток  2090 67755 75966 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 5102 1820 
Адміністративні витрати  2130 (16044) (14769) 
Витрати на збут 2150 (41753) (29986) 
Інші операційні витрати  2180 (4676) (5836) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 10384 27195 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 9 -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (24) (39) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (100) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 10269 27156 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1851 -5077 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 8418 22079 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8418 22079 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 308121 283603 
Витрати на оплату праці 2505 65881 47705 
Відрахування на соціальні заходи 2510 14459 10483 
Амортизація 2515 4363 3975 
Інші операційні витрати 2520 445752 356778 
Разом 2550 838576 702544 
 
 

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 150000 150000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 150000 150000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 56.12000000 147.19333330 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 56.12000000 147.19333330 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Барило Сергій Володимирович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича проектно-
будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 1244271 922489 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- 47 
Надходження від повернення авансів 3020 5411 4008 
Інші надходження 3095 798 402 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1028747) (745678) 

Праці 3105 (51524) (36275) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (15073) (10625) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (38374) (34497) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (2617) (5600) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (19885) (15550) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (15872) (13347) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (118268) (97867) 
Інші витрачання 3190 (1031) (478) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2537 1526 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 9 -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 9 -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 3778 -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 1526 1288 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2252 -1288 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -276 238 
Залишок коштів на початок року 3405 746 508 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 470 746 
 
д/ н 
 



 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Барило Сергiй Володимирович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича 
проектно-будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

 
Звіт про власний капітал 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 
Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1500 -- -- -- 113659 -- -- 115159 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 1500 -- -- -- 113659 -- -- 115159 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 8418 -- -- 8418 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 8418 -- -- 8418 
Залишок на кінець року 4300 1500 -- -- -- 122077 -- -- 123577 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Барило Сергiй Володимирович 
 (підпис)  
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1. Загальна інформація про підприємство. 
 

Повне найменування юридичної особи : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» 

Скорочене найменування: ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» 

Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19016506 

Місцезнаходження юридичної особи: 02192, м. Київ, Дарницький Бульвар, будинок 8-А. 

Країна реєстрації: Україна 
Офіційна сторінка в Інтернеті: https://atlant.build 

Адреса електронної пошти: 5740526@ukr.net 

Основні види діяльності: Будівництво житлових і нежитлових будівель; Діяльність у сфері 
інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Неспеціалізована 
оптова торгівля. 

 

Коротка історична довідка та опис діяльності: 
Будівельну компанію «Атлант» заснували колись провідні конструктори НТК ім. 

Антонова. Звідси назва: так вони хотіли свого часу назвати знаменитий літак «Мрія». Їхня мрія 
втілилася в іншій формі, але суть залишилася. Вже понад 30 років «Атлант» продовжує 
прагнення творити щось велике і важливе, то, що дає людям опору і піднімає їх до висот щастя. 

«Атлант» побудований на відповідальності. Перед покупцями і співробітниками, перед 
країною і будівельною галуззю. Керівники компанії усвідомлюють, що все в житті 
взаємопов'язано, тому будь-яка справа слід робити так, щоб не було соромно перед самим 
собою. Зразком для наслідування їм служить великий кардіохірург і велика людина Микола 
Амосов. 

Авіаційна точність лягла в основу інноваційних будівельних технологій компанії. 
Подібним чином вміє будувати тільки «Атлант». Вимогливість відноситься і до організації 
роботи: підписаний графік будівництва для колективу - це залізний закон, який неприпустимо 
порушити. 

ПрАТ «ВПБФ «Атлант» побудувано в цілому 1 млн 860 тис. квадратних метрів житлових і 
промислових об'єктів в 18 містах не тільки в Україні, а й за її межами. «Атлант» є однією з 
небагатьох компаній, у яких є власна виробнича база. Завдяки їй «Атлант» майже не залежить 
від підрядників, здатних вплинути на темпи будівництва об'єктів компанії. 

Шанобливе ставлення до клієнтів і власних співробітників дозволило ПрАТ «ВПБФ 
«Атлант» з честю подолати глобальні економічні кризи і успішно реалізувати свою місію по 
теперішній час. ПрАТ «ВПБФ «Атлант» відзначено численними нагородами та подяками за 
високі принципи ведення бізнесу, соціальну відповідальність і доброчинність. 

Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність 
Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати 

певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості  характеризуються, 
але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та 
значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі. Нинішня політична та 
економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. Україна продовжує обмежувати свої 



політичні та економічні зв’язки із Росією, беручи до уваги анексію Криму, а також збройний 
конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. В результаті цього українська 
економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу. 
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить, великою мірою, від 
успіху українського уряду в реалізації запланованих реформ та ефективного співробітництва з 
Міжнародним валютним фондом («МВФ»). 

У березні Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг 
України на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року. В агенції повідомили, що 
«позитивний прогноз відображає очікування Fitch, що продовження взаємодії з МВФ в рамках 
нової багаторічної програми допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування за 
рахунок полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування, зміцнення 
макрофінансової стабільності та стійкості бюджету, а також зменшити можливості для 
реформування». 

Інвестиційний клімат в Україні залишається на досить низькому рівні, причиною цього є: 
високий рівень корумпованості, повільне впровадження низки реформ, слабкий рівень захисту 
прав власності, військовий конфлікт на Сході України. Вищезазначені фактори, в цілому, 
стримують зростання і розвиток вітчизняної економіки. 

Зафіксований за результатами четвертого кварталу темп скорочення ВВП буде дещо 
кращим за раніше прогнозовані 6-7%. 

Індекс споживчих цін зріс, завдяки чому динаміка інфляції у річному вимірі прискорилася 
до 5,0% в 2020р.  проти 4,1 % в 2019р.  

 Протягом 2020 року Національний банк України знизив облікову ставку з 11% до 
6%річних. Збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах 
помірної інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та 
світі. 

Міжнародні резерви України протягом 2020р. зросли на 15,14% і  на 31.12.2020р. 
становили 29,13 млн. дол. США. проти 25,3 на 31.12.2019р. 

Крім цього, на початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус 
(COVID-19), що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я («ВООЗ») у 
березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для 
стримування поширення COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для 
багатьох компаній і завдають істотного впливу на світові фінансові ринки. COVID-19 істотно 
впливає на діяльність багатьох компаній у різних секторах економіки, включно, але не 
обмежуючись, порушенням операційної діяльності у результаті призупинення або закриття 
виробництва, порушенням ланцюгів постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та 
труднощами з отриманням фінансування.  

Істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Товариства великою мірою 
залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. В 
подальшому, найбільший вплив на Товариство може мати невизначеність, результат якої 
залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем Товариства, але які можуть 
впливати на його фінансові звіти в майбутньому. При цьому, Товариство має значний запас 
ліквідності та капіталу для забезпечення своєчасного розрахунку за всіма зобов’язаннями, у 
тому числі, в умовах можливого посилення загострення ситуації щодо поширення COVID-19 та 
її впливу на соціально-економічне становище в країні. 

Також ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, є ескалація військового 
конфлікту на сході країни,  збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з 
огляду на глобальні зміни клімату, зменшення обсягів припливу іноземного капіталу. Реалізація 
цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до 
міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат. 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на 
підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша 
нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на 
результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний 
момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінського персоналу щодо можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на 
операції та фінансовий стан Товариства. Товариство постійно стежить за поточним станом 
подій, зміною законодавства і вживає всіх необхідних заходів з метою підтримання сталої 
діяльності Товариства. 



 
2. Основи надання інформації 
2.1. Заява про відповідністьМСФЗ 

Ця фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Товариство застосовує облікову політику та ведення 
бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності з 01.01.2018 
р. Фінансові звіти Товариства підготовлені у відповідності до Міжнародних Стандартів 
Фінансової Звітності (МСФЗ), розроблених та оприлюднених Комітетом з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 
рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), 
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, 
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в чинній 
редакції, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 
2020 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, 
а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

 
Припущення про безперервність діяльності  
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 
звичайної діяльності а також, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. На думку керівництва, 
застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу та 
зобов’язання учасників надавати підтримку Товариству. Фінансова звітність не включає 
коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло 
продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 
принципів безперервності діяльності. 

 
Ідентифікація фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

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

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Товариства станом на 31 грудня 
2020 р. 

Фінансова звітність ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» включає: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан); 
- Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід); 
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 
- Звіт про власний капітал; 
- Примітки до фінансової звітності. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

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

України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 
 
Звітний період фінансової звітності 
Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з 

01.01.2020 року по 31.12.2020 року. 
 
Рішення про затвердження фінансової звітності 



Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівництвом Товариства 26.02.2021 року. Ні учасники, ні інші особи не мають права вносити 
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 
2.2. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення. 

Складання фінансової звітності Товариства згідно з МСФЗ вимагає від керівництва 
здійснення оцінок та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, 
витрат, активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на кінець 
звітного періоду. Однак невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до 
результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або 
зобов’язання, стосовно яких робляться подібні припущення й оцінки у майбутньому. 

Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності. 
ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» визнає всі активи та зобов'язання, визнання яких вимагають 

МСФЗ. 
Товариство не визнає статті активів або зобов'язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого 

визнання. 
Товариство застосовує МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов'язань. 
Основними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів 

підготовки фінансової звітності до МСБО 1 є:   
принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у фінансовій 
звітності того періоду, до якого вони відносяться);   

безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що Товариство є 
таким, що безперервно діє і залишається таким, що діє в осяжному майбутньому). 

Фінансова звітність ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» складається відповідно до основних 
якісних характеристик, певних Принципів підготовки фінансової звітності до МСБО 1:  

• зрозумілість;   
• доцільність (істотність);  
• достовірність (правдива вистава, переважання суті над формою, нейтральність, 

обачність, повнота);   
• порівнянність. 
При виборі і вживанні облікових політик ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» керується 

відповідними стандартами і інтерпретаціями із врахуванням роз'яснень по їх вживанню, 
випущених Радою з МСФЗ. У разі відсутності конкретних стандартів і інтерпретацій, 
керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику і забезпечує її вживання так, 
щоб інформація, що представляється у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, 
якісним характеристикам  та іншим вимогам МСФЗ. 

Облікова політика послідовно застосовується до аналогічних статей, за виключенням 
випадків, коли Стандарт або інтерпретація потребує/дозволяє проводити аналогічних статей.  

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком наступних випадків:  
зміна облікової політики потрібна стандартом МСФЗ або інтерпретацією;   



зміна облікової політики приведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена 
надійніша і доречніша інформація. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що 
фіксують факти здійснення господарських операцій. 

Монетарні зобов’язання по угодам, що виражені в іноземній валюті перераховані за 
курсом НБУ станом на дату звітності. 

Станом на дату звітності Товариство не має активів та/або зобов'язань, які б оцінювались 
за спреведливою вартісттю у розумінні МСФЗ 13. 

Оцінки та припущення  
Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних 

джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань 
протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення підприємства ґрунтувалися на 
параметрах, доступних у процесі складання фінансової звітності. Однак поточні обставини та 
припущення щодо перспектив можуть змінитися під впливом ринкових змін або обставин, які 
не піддаються контролю підприємства. Такі зміни відображаються у припущеннях по мірі 
їхнього виникнення. 

Зменшення корисності основних засобів  
Керівництво Товариства регулярно виконує процедури для визначення наявності ознак 

зменшення корисності та перевірки на предмет можливості відшкодування балансової вартості 
основних засобів, які вважаються єдиним підрозділом, що генерує грошові потоки. 
Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає застосування  оцінок, які 
включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисності. Зменшення 
корисності ґрунтується на великій кількості факторів, як-то: зміна поточного конкурентного 
середовища, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності фінансування, 
припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші зміни в 
обставинах, які свідчать про зменшення корисності. Методи, що використовуються для 
визначення вартості використання, включають методи дисконтування грошових потоків, 
застосування яких вимагає від Товариства здійснити оцінку майбутніх грошових потоків від 
групи активів, що генерують грошові потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування 
для визначення теперішньої вартості таких грошових потоків. Такі оцінки, включаючи 
застосовувані методи, можуть мати суттєвий вплив на відшкодовувану вартість та, зрештою, 
на суму зменшення корисності основних засобів.  

Керівництво Товариства не виявило жодних ознак зменшення корисності балансової 
вартості основних засобів. 

Строки корисного використання основних засобів  
Товариство оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів 

щонайменше на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від 
попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 
(IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть мати 
суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у звіті про 
прибутки та збитки. За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., жодних змін у строках корисного 
використання основних засобів не відбулося. 

Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості  
Товариство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості 

на підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості. При цьому в розрахунок беруться 
такі фактори, як результати аналізу торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками 
погашення, а також фінансовий стан і дані про погашення заборгованості цими клієнтами в 
минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену керівництвом, 
підприємство повинно буде відобразити додаткові витрати за безнадійною заборгованістю. 

Податки 
Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та 



інші аспекти діяльності підприємств продовжують змінюватися. Положення законів і 
нормативних документів зазвичай є нечіткими й тлумачаться по-різному місцевими, 
регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки 
розбіжностей у тлумаченні законодавства є непоодинокими. Керівництво Товариства 
вважає, що тлумачення ним положень законодавства, які регулюють діяльність 
підприємства, є правильним, і що підприємство дотрималось усіх нормативних положень, а 
всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. 

 
2.3. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та інтерпретацій 

 
Прийняття до застосування нових та переглянутих МСФЗ.  
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня  2020 року, Товариство 

застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені Комітетом з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі - "КМСФЗ"), які набрали чинності та є обов’язковими для 
застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2020 р., що зазначені нижче:  

 
МСФЗ та 

правки до них Основні вимоги 

Концептуальна 
основа 

фінансової 
звітності 

У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і 
зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення 
визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій 
звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у 
фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити 
ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. 
Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність 
представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при 
винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних 
трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова  
редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і 
звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші 
форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності 
представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а 
також за певних обставин - прогнозні дані.  
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під 
яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко 
визначені межі та поняття зведеної звітності.  
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада 
МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як 
набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» 
надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу 
відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати 
економічні вигоди.  
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і 
поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), 
інформації, яку вони надають. 

МСФЗ 3 
«Об’єднання 
бізнесу» 

Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із 
внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність 
створювати віддачу.  
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність 
внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на 
ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, 
для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним 
організований трудовий колектив.  
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах 
і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та 
інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення 



МСФЗ та 
правки до них Основні вимоги 

витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно 
оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи 
інтегрувати придбану діяльність і активи.  
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не 
вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість 
придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі 
аналогічних активів).  

МСБО 1 
«Подання 
фінансової 
звітності» та 
МСБО 8 

«Облікова 
політика, зміни 
в облікових 
оцінках та 
помилки» 

Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та 
застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо 
визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.  
Визначення поняття «суттєвий» відтепер застосовується у тому ж вигляді, 
що ш у п. 7МСБО 1 «Подання фінансової звітності». 
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, 
спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних 
користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на 
підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову 
інформацію про звітуючу компанію. 
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в 
усіх стандартах МСФЗ. 
Також з МСБО 8 вилучено п.6, який посилався на Концептуальну основу 
щодо суттєвості і припускав, що користувачі мають відповідні знання з 
бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть 
вивчати інформацію з достатньою ретельністю.  
Облікова політика має бути нейтральною, в оновленій редакції уточнено, 
що нейтральність – це відсутність упереджень. 
Крім того, внесено зміну до п. 20, згідно з якою дострокове застосування 
МСФЗ не є добровільною зміною в обліковій політиці. 

МСФЗ 9 
«Фінансові 
інструменти», 
МСФОЗ 7 
«Фінансові 
інструменти: 
розкриття 
інформації», 
МСБО 39 

«Фінансові 
інструменти: 
визнання та 
оцінка» 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), 
що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних 
кредитів до похідних інструментів. 
Поправки  

- змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що 
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що 
хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті 
реформи; 

- обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа 
внутрішньобанківської ставки рефінансування; 

- не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи; 

- вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування. 

МСБО 23 
«Витрати на 
позики» 

П. 14 було доповнено. Зокрема, ним тепер передбачається, що у тій мірі, у 
якій суб’єкт господарювання запозичує кошти загалом і використовує їх з 
метою отримання кваліфікаційного активу, цей суб’єкт має визначати суму 
витрат за позиками, що підлягають капіталізації, застосовуючи норму 
витрат капіталізації до витрат на цей актив. Норма капіталізації повинна 
бути середньозваженою величиною витрат за позиками стосовно всіх позик 
суб’єкта господарювання, що не погашені протягом періоду. Однак суб’єкт 
господарювання має виключити з цих розрахунків витрати за позиками, 
здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу 
допоки значною мірою усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до 
передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені. Сума 
витрат за позиками, капіталізована суб’єктом господарювання протягом 
періоду, не повинна перевищувати суму витрат за позиками, понесених 
протягом цього періоду. 
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МСБО 40 
«Інвестиційна 
нерухомість» 

Додано пропущений п.24, за яким якщо оплату за інвестиційну нерухомість 
відстрочено, її собівартістю є грошовий еквівалент ціни. Різниця між цією 
сумою та загальною сумою платежів визнається як витрати на відсотки за 
період надання кредиту. 
Розширено п. 53, який передбачає ситуацію, коли неможливо достовірно 
оцінити справедливу вартість. 

 
Товариство застосовує всі стандарти та правки до них, які обов’язкові для застосування та 

які мають вплив на відображення господарських операцій Товариства. Правки, які набули 
чинності з 01.01.2020 року не мають впливу на фінансову звітність Товариства. 

 
МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 
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МСФЗ 9 
Фінансові 
інструмен

ти , 
МСБО 39 
Фінансові 
інструмен

ти: 
Визнання 
та оцінка , 
МСФЗ 7 
Фінансові 
інструмен

ти: 
Розкриття 
інформаці
ї , МСФЗ 

4 
Страхові 
контракти 
та МСФЗ 
16 Оренда 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи 
IBOR опублікувала поправки, що доповнюють 
випущені у 2019 році та зосереджують увагу на 
наслідках реформи базового рівня процентних ставок 
на фінансовій звітності компанії, які виникають, коли, 
наприклад, базовий показник процентної ставки, який 
використовується для обчислення процентів за 
фінансовим активом замінено альтернативною 
базовою ставкою. 
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть 
вплинути на фінансову звітність під час реформи 
базового рівня процентних ставок, включаючи 
наслідки змін договірних грошових потоків або 
відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни 
базового рівня процентної ставки. з альтернативною 
базовою ставкою (проблеми із заміною).  
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог 
зазначених стандартів, що стосуються: 
• зміни договірних грошових потоків - компанії не 

доведеться припиняти визнання або коригувати 
балансову вартість фінансових інструментів для змін, 
що вимагаються реформою, а замість цього оновить 
ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до 
альтернативної базової ставки; 

• облік хеджування - компанії не доведеться припиняти 
облік хеджування виключно тому, що вона вносить 
зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування 
відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і 

• розкриття інформації - компанія повинна буде 
розкривати інформацію про нові ризики, що 
виникають внаслідок реформи, та про те, як вона 
управляє переходом до альтернативних ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які 
вимагає реформа базового рівня процентних ставок 
до фінансових інструментів та відносин хеджування. 

1 січня 
2021 року Дозволено 

МСБО 16 
«Основні 
засоби» 

Поправки забороняють компанії вираховувати з 
вартості основних засобів суми, отримані від 
реалізації вироблених предметів, коли компанія готує 
актив до його цільового використання. Натомість 

1 січня 
2022 року Дозволено 
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компанія визнає такі надходження від продажу та 
пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку. 

МСБО 37 
«Забезпеч
ення,непе
редбачені 
зобов’яза
ння та 

непередба
чені 

активи» 

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання 
договору» являють собою витрати, безпосередньо 
пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати 
виконання договору (наприклад, прямі витрати на 
працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які 
також безпосередньо пов'язані з договором 
(наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних 
засобів, що використовується при виконанні 
договору). 

1 січня 
2022 року Дозволено 

МСФЗ 3 
«Об’єдна
ння 

бізнесу» 

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на 
Концептуальні основи підготовки фінансової 
звітності, не змінюючи вимог до обліку для 
об'єднання бізнесів. 
Додано виняток щодо зобов'язань і умовних 
зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно 
деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань 
організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна 
посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, 
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" 
або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не 
на Концептуальні засади фінансової звітності 2018 
року. 

1 січня 
2022 року Дозволено 

Щорічні 
поправки 
в МСФЗ 
(2018-
2020): 
МСФЗ 

(IFRS) 1 

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало 
МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому підприємству, 
що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на 
МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), 
виконати оцінку накопиченого ефекту курсових 
різниць у складі іншого сукупного доходу - на 
підставі такої оцінки, виконаної материнською 
компанією на дату її переходу на МСФЗ. 

1 січня 
2022 року Дозволено 

Щорічні 
поправки 
в МСФЗ 
(2018-
2020): 
МСФЗ 

(IFRS) 9 

Комісійна винагорода, що включається в «10-
відсотковий» тест при припиненні визнання 
фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер 
такої комісійної винагороди - воно включає тільки 
винагороду, сплачену між позикодавцем і 
займоотримувачем, включаючи винагороду, сплачене 
або отримане від особи інших сторін. 

1 січня 
2022 року Дозволено 

Щорічні 
поправки 
в МСФЗ 
(2018-
2020): 
МСФЗ 

(IFRS) 16  

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює 
ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 
шляхом виключення прикладу урахування 
відшкодування, отриманого орендарем від 
орендодавця в якості компенсації за понесені витрати 
на поліпшення об'єкта оренди. 

  

Щорічні 
поправки 
в МСФЗ 
(2018-
2020): 
МСБО 

(IAS) 41 

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої 
вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка 
вказує, що потоки грошових коштів, пов'язані з 
оподаткуванням, не включаються до розрахунків 
справедливої вартості біологічних активів. Поправка 
призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13. 

1 січня 
2022 року Дозволено 

МСБО 1 Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для 01 січня Дозволено 
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«Подання 
фінансово

ї 
звітності» 

класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога 
до суб'єкта господарювання мати право відкласти 
погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців 
після звітного періоду. 
Сутність поправок: 
• уточнено, що зобов'язання класифікується як 

довгострокове, якщо у організації є право відстрочити 
врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, 
а право компанії на відстрочку розрахунків має 
існувати на кінець звітного періоду; 

• класифікація залежить тільки він наявності такого 
права і не залежить від імовірності того, чи планує 
компанія скористатися цим правом - на класифікацію 
не впливають наміри чи очікування керівництва щодо 
того, чи компанія  реалізує своє право на відстрочку 
розрахунків; 

• роз’яснення впливу умов кредитування на 
класифікацію  - якщо право відстрочити врегулювання 
зобов'язання залежить від виконання організацією 
певних умов, то дане право існує на дату закінчення 
звітного періоду тільки в тому випадку, якщо 
організація виконала ці умови на дату закінчення 
звітного періоду. Організація повинна виконати ці 
умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо 
перевірка їх виконання здійснюється кредитором 
пізніше; і 

• роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які 
компанія може або може погасити шляхом випуску 
власних інструментів власного капіталу. 

2023 року 

МСФЗ 17 
Страхові 
контракти  

• Виключення деяких видів договорів зі сфери 
застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з 
договорами страхування в звіті про фінансовий стан 

• Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх 
проміжних фінансових звітностях 

• Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків 
• Зміна у визнанні відшкодування за договорами 

перестрахування в звіті про прибутки і збитки 
• Розподіл маржі за передбачені договором 

страхування інвестиційні послуги (CSM) 
• Можливість зниження фінансового ризику для 

договорів вхідного перестрахування і непохідних 
фінансових інструментів 

• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також 
продовження періоду звільнення від застосування 
МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 
2023 року 

• Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню 
збитків за договорами, які виникли до дати переходу 
на МСФЗ 17 

• Послаблення в застосуванні технік для зниження 
фінансового ризику 

• Можливість визначення інвестиційного договору з 
умовами дискреційного участі в момент переходу на 
новий стандарт, ніж в момент виникнення договору 

1 січня 
2023 року Дозволено 

 



Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., не застосовувало 
достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.  

Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного 
впливу  поправок та інтерпретацій до МСФЗ на фінансову звітність. 

 

2.4. Суттєві положення облікової політики  
Основні засоби 
Товариство відобржає свої основні засоби за історичною вартістю (складається з ціни 

придбання або вартості виробництва) за вирахуванням накопиченої амортизації. Така 
справедлива вартість була прийнята підприємством як умовна вартість на дату переходу на 
МСФЗ. 

 Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін 
корисного використання яких більш за один рік, первинна вартість яких більше 20000,00 грн.,  
які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, для здійснення адміністративних 
або соціальних функцій. 

Основні засоби придбані або створені ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» зараховуються на баланс 
за собівартістю та враховуються і відображаються  у фінансовій звітності відповідно до МСБО 
16 «Основні засоби» (модель амортизованої собівартості). 

Товариство  визнає  матеріальний  об’єкт  основним  засобом,  якщо  він  утримується  з 
метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 тис. грн. 

Об’єкти основних засобів з первісною вартістю до 20000,00 тис. списуються на 
прибутки або збитки, коли стають здатними до використання. 

Амортизація об’єктів основних засобів нараховується за прямолінійним методом, 
виходячи зі строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації починається з 
дати придбання або, у випадках самостійного будівництва активів, з дати завершення 
будівництва і доведення активу до готовності його використання з дати введення в 
експлуатацію. 

 
Найменування Строк служби, років 

Будівлі, споруди 15-50 
Устаткування, прилади, інвентар 3-5 
Транспортні засоби 5-10 
Комп’ютерна техніка 2-10 
Інші основні засоби 12-20 

 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 
якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють 
визнання активу. 

Подальші витрати. 
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на 

поточне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в 
прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів 
визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

Витрати на капітальний ремонт (модернізацію, реконструкцію) додаються до 
балансової вартості об’єкта основних засобів при умові, що очікується додатковий приток 
майбутніх економічних вигід, пов’язаних з таким активом, витрати можна достовірно оцінити. 

Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 



накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Діапазон термінів корисного використання нематеріальних активів складає від 5 до 10 років. 

Нематеріальні активи мають обмежений строк корисного використання. 
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 

протягом строку корисного використання із застосуванням прямолінійного методу та 
оцінюються на предмет наявності ознак можливого зменшення корисності. Строки й метод 
амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
аналізуються щонайменше наприкінці кожного фінансового року. Зміна передбачуваних 
строків чи способу отримання прогнозованих економічних вигод, втілених в активах, 
відображається як зміна методу або періоду амортизації, залежно від ситуації, й 
обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з 
обмеженим строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки в 
категорії витрат відповідно до функцій активу. 

Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних 
прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання відсутні. 
Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як 

різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу й визнаються 
у звіті про прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу. 

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу 
Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 
поточного використання. 

Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою 
вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем. Амортизація на такі 
активи   не   нараховується.   Збиток   від   зменшення   корисності   при   первісному   
чиподальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж 
визнається у звіті про сукупні доходи. 

Запаси 
Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, товари, незавершене 

виробництво. 
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою ціною 

реалізації. 
Чиста ціна реалізації – це розрахункова продажна ціна в ході звичайної діяльності за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, 
які необхідно понести для реалізації. 

Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші 
витрати, що забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів. 

Витрати на придбання запасів складаються із: 
ціни придбання; 
мита та інших податків (за вирахуванням тих, котрі будуть відшкодовані 

підприємству); 
витрати на транспортування, погрузку – розгрузку; 
інші  витрати,  безпосередньо  пов’язані з придбанням готової продукції та матеріалів. 
Інші затрати включаються у собівартість запасів в частині їх здійснення для 

забезпечення поточного місцезнаходження і стану запасів. 
Не включаються у собівартість запасів і визнаються у якості витрат у періоді виникнення: 
� адміністративні накладні витрати, що не сприяють

 забезпеченню поточного місцезнаходження та стану запасів; 
� витрати на реалізацію. 
При списанні у разі вибутті підприємство оцінює запаси за методом ФІФО. При продажу 



запасів їх балансова вартість визнається у якості витрат в тому періоді, у якому визнається 
відповідна виручка. 

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів визнаються 
витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати. 

Сума сторнування часткового списання запасів, яка виникає в результаті збільшення 
чистої ціни продажу, визнається як зменшення суми запасів, які визнані витратами у тому 
періоді, у якому відбулося сторнування. 

Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх 
балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних  відрахувань протягом 
терміну корисного використання таких активів. 

Товариство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості та 
вартості неліквідних запасів, проведеної за результатами щорічної інвентаризації. По 
закінченні звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від 
результатів інвентаризації. 

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за виключенням 
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або 
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с 
бюджетом). 

Товариство виділяє короткострокову (до 1 року) і довгострокову(довше 1 року) 
дебіторську заборгованість. 

Товариство класифікує дебіторську заборгованість по наступних видах: 
▪ дебіторська заборгованість за  товари, роботи та послуги; 
▪ заборгованість бюджету за податком на прибуток; 
▪ інша дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс 
відповідні витрати на проведення операцій. 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, 
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця 
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається 
на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку Товариства, достатня для 
покриття понесених збитків. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо у 
наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення 
може бути об`єктивно пов`язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення 
корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності списується за рахунок 
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі 
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Безнадійні борги списуються протягом того року, коли вони такими визнані. 
Довгострокова дебіторська заборгованість за виданими позиками працівникам 

визнається за амортизованою вартістю у разі, якщо її сума є суттєвою і складає більше 5% 
вартості активів, відображених у балансі. 

Довгострокова кредиторська заборгованість визнається як фінансові зобов’язання. 
Товариство  виділяє  короткострокову  (до  1  року)  і  довгострокову(довше  1  року) 

кредиторську заборгованість. 
Товариство класифікує кредиторську заборгованість по наступних видах: 

▪ поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, 
▪ кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги, 
▪ заборгованість перед  бюджетом за податком на прибуток, 
▪ інша кредиторська заборгованість. 

Первісно довгострокова заборгованість визнається за справедливою вартістю. У 



подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за 
методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та 
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із 
використанням ефективної ставки відсотка. 

При визначенні процентної ставки підприємство користується інформацією, наведеною 
у пропозиціях фінансових установ щодо довготермінових кредитів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
З метою складання Звіту про рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх 

еквівалентів включають: готівку в касі, депозитні рахунки до запитання та інвестиції в 
короткострокові ринкові грошові інструменти. 

Депозити, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Товариством як 
еквіваленти грошових коштів. 

Виплати працівникам 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання 

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам як забезпечення відпусток під час надання вимагає, 
що Товариству слід класифікувати програми за участю кількох працедавців як програми з 
визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згідно з умовами програми   
(включаючи   будь-яке  конструктивне  зобов’язання,  яке  виходить  за  межі офіційних 
умов) з обліковуванням своєї пропорційної частки зобов’язання за визначеними виплатами, 
активів програми та витрат. 

Зважаючи на те, що підприємство не може розрахувати свою пропорційну частку 
зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат, пов’язаних з 
програмою, облік програми відповідно до МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» ведеться 
як програми з визначеним внеском. 

Робітники за списком № 2, що досягають протягом наступних п’яти років пільгового 
пенсійного віку, на дату фінансової звітності відсутні. 

Дивіденди 
Дивіденди, визначені управлінським персоналом, не вираховуються з величини 

нерозподіленого прибутку до моменту затвердження їх суми рішенням засновників. 
Умовні зобов’язання та активи 
Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 
Товариство не визнає умовні зобов’язання у фінансовій звітності за винятком випадків, 

коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, не є 
віддаленою, а також суму цих зобов’язань можна достатньо достовірно оцінити. 

Товариство розкриває інформацію про них в примітках до фінансової звітності крім 
випадків, коли можливість вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, є 
малоймовірною. 

Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли 

існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 
підприємства, а сума доходу може бути достовірно визначена. 

Дохід за вирахуванням відповідних податків визнається в періоді, коли покупцю були 
відвантажені товари чи надані послуги. Дохід від надання послуг відображається в момент 
виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня 
завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 

Товариство отримує доходи від основного та інших видів діяльності. До складу доходів, 
що пов’язані з основним видом діяльності, належать доходи від реалізації готової 
продукції, товарів, послуг. 

До складу доходів, що отримані від інших видів діяльності, належать доходи від оренди 



та реалізації виробничих запасів. 
Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент 

отримання доходів або здійснення витрат. 
Визнання собівартості реалізованої продукції, товарів, послуг та інших витрат 
Витрати,  понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що 

й відповідні доходи. 

Витрати на позики 
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва кваліфікованого активу, включаються до витрат періоду. Такі витрати на 
позики капіталізуються як частина собівартості активу, якщо існує ймовірність того, що 
вони принесуть підприємству майбутні економічні вигоди і що ці витрати можна 
достовірно оцінити. 

Операції в іноземній валюті 
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом 

обміну Національного банку України на дату проведення операцій. 
Оренда 
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про 

оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди в балансі, на початку оренди 
визнається актив з права користування і орендне зобов’язання  з визнанням витрат по 
амортизації активу в формі права користування та окремо нарахуванням процентних витрат за 
зобов’язанням. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди 
активів з низькою вартістю і короткострокові оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 
місяців). 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на 
аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її 
виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право 
користування активом у результаті цієї угоди. На початку строку оренди Товариство як 
орендар визнає актив з права використання та орендне зобов'язання щодо оренди терміном 
більше 12 місяців та з вартістю орендованого активу, що перевищує межу 5,000 доларів за 
офіційним обмінним курсом НБУ на дату укладання договору. 

Товариство, як орендодавець, класифікує оренду як фінансову за наявності таких ознак: 
• оренда передає орендареві право власності на базовий актив, наприкінці строку оренди; 
• орендар має можливість придбати базовий актив за ціною, що, як очікується, буде 

достатньо нижчою за справедливу вартість на дату, коли можливість може бути реалізовано, 
щоб існувала обґрунтована впевненість на дату початку дії оренди в тому, що можливість буде 
реалізовано; 

• строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації базового 
активу, навіть якщо право власності не передається; 

• на дату початку дії оренди теперішня вартість орендних платежів дорівнює принаймні в 
основному всій справедливій вартості базового активу та 

• базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може 
використовувати його, не здійснюючи значних модифікацій. 

Вся інша оренда класифікується Товариством як операційна щодо орендних угод, в яких 
Товариство виступає в якості орендодавця. 

Товариство  використовує  звільнення,  запропоновані  в  стандарті  щодо  договорів  
оренди,  термін  яких  закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування, а також 
щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю та  не визнає актив з права 
користування та зобов’язання з визнання витрат по амортизації активу. 

 
Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають 
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні 
витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних на дату балансу. Відстрочені податки не розраховуються. 



Операції з пов’язаними сторонами 
В даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має 

можливістьконтролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та 
операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 "Розкриття інформації 
про зв’язані сторони". Рішення про те, які сторони являються пов’язаними приймають не 
тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунківіз пов’язаними 
сторонами. 

Події після звітного періоду 
Події після закінчення звітного періоду, що надають додаткову інформацію про 

фінансовий стан Товариства на кінець звітного періоду (коригуючі події), відображаються у 
фінансовій звітності. 

Події після закінчення звітного періоду, які не є коригуючими подіями, відображаються 
у Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 

 
3. Доходи   

Склад доходів у звітному періоді:  
Доходи від основної діяльності ПрАТ «ВПБФ Атлант» визнаються на основі вимог МСФЗ 

15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
Доход від продажу майнових прав на нерухоме майно визнається під час складання акту 

приймання-передачі майнових прав.  Аванси отримані від покупців майнових прав на об’єкти 
нерухомого майна вважаються поточними (короткотерміновими) зобов’язаннями. Договори з 
покупцями майнових прав не містять істотного компоненту фінансування. 

Дохід визнається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), коли 
виникає зростання майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі збільшенням активу або 
зменшенням зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків учасників Товариства), за умови, що оцінка доходу може бути 
достовірно визначена. 

Дохід від реалізації товарів визнається за наступних умов: 
• Товариство передало покупцеві всі суттєві ризики та вигоди, пов’язані з правом 

власності на товар; 
• Товариство не бере участі у керівництві, пов’язаному з володінням, та не 

здійснює ефективного контролю за реалізованими товарами; 
• сума доходу може бути достовірно оцінена; 
• витрати, які були або будуть понесені в зв’язку з операцією, можуть бути 

достовірно визначені. 
 
Дохід від реалізації 

(тис.грн.)  
Стаття доходу  2020 р.  2019р. 

Від продажу майнових прав  630 056,5  590 492,8  
Від продажу товарів  7 367,5  4 318,4  
Від продажу послуг 19 188,6  11 306,3  
Усього  656 613  606 118  

  
Інші доходи операційної діяльності  

(тис.грн.)  
Показник  2020 р.  2019р. 

 Від реалізації оборотних активів 3 993,7 936,6  



Операційних курсових різниць  86,1  
Списання кредиторської заборгованості  436,1  
Доходів від інших операцій  70,0 361,1  
Інших операційних доходів 1 037,8 326,4  
Усього  5 102 1820  

  
4. Витрати   
Склад витрат у звітному періоді:   

(тис.грн.)  
 Стаття витрат  2020 р.  2019р. 
Собівартість реалізованої продукції  588 858 530 152  
Адміністративні 
витрати  

 16 044 14 769 

Витрати на збут   41 753 29 986  
Інші операційні витрати   4 676 5 836  
Усього   651 331 580 743  

  
 
Адміністративні витрати   

(тис. грн.)  
Стаття витрат   2020р.  2019р. 

Заробітна плата   6 053,1 3 112,7  
Єдиний соціальний внесок  1 255,6 655,5  
Земельний податок та податок на нерухоме майно  1 346,3 2 701,1  

  Матеріальні витрати  5 923,9 6 917,2  
Інші   1 465,1 1 382,5  

 Усього 16 044 14 769  
  
Витрати на збут   

(тис. грн.)  
 Стаття витрат  2020 р.  2019р. 
Заробітна плата  1 142,1  778,3  
Єдиний соціальний внесок  251,7  173,4  
Матеріальні витрати   39 620,0  28 605,1 
Інші витрати    739,2 429,2 

  Усього 41 753 29 986 
 
Інші витрати   

(тис. грн.)  
Стаття витрат   2020 р.  2019р. 

Собівартість реалізованих запасів  3 967,7 401,2  
Створених резервів  - 662,5  
Сплачених штрафів/виконання рішень суду  - 3 525,3  
Інші операційні витрати   708,5 1247  
Фінансові витрати  24 39  

 Усього 4 700 5 875 
  

 5. Податок на прибуток 
У фінансовій звітності оподаткування поточного податку на прибуток показано 

відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих 
норм, що є чинними або фактично набули чинності станом на звітну дату. 

Ставка податку на прибуток у 2020 році встановлена на рівні 18 %. 



Нарахованого податку на прибуток підприємств відповідно до поданої декларації  
1850092,00 грн. 

Відповідно до розрахунку станом на 31.12.2020 нараховано відстрочений податковий 
актив у розмірі 0 тис. грн. 

Різниці між витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облікового 
прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявністю 
витрат, що не включаються до складу податкових витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку, а також наявністю доходів, що 
включаються до складу податкових доходів з метою визначення податкового прибутку, 
але не визнаються в бухгалтерському обліку. 

 
6. Основні засоби 
Основні засоби Товариство відображає за історичною вартістю (складається із ціни 

придбання або вартості виробництва) за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 
зменшення корисності. 

Загальні зміни у структурі основних засобів за 2020 та період, що закінчився 31 
грудня 2020 року, були наступними: 

 (тис. грн.) 

 
 

 
 

 Будинки та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструмент, 
прилади, 
інвентар 

Інші основні 
засоби 

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Разом 

Первісна вартість        

Залишок на 31 грудня 
2018 р 

8867 10298 4572 2068 12995 1866 40666 

Надходження  620  828 5828 535 7811 

Вибуття  2693 298 109  54 3144 

Інші зміни         

Залишок на 31 грудня 
2019 р. 

8867 8225 4284 2787 18823 2347 45333 

Надходження  771  476 12919  14166 

Вибуття    40   40 

Інші зміни       2347 2347 

Залишок на 31 грудня 
2020 р. 

8867 8996 4284 3223 31742 - 57112 

Накопичена 
амортизація 

       

Залишок на 31 грудня 
2018 р. 

2833 6285 4482 1065 4049 1866 20580 

Надходження 480 1397 38 453 1057 535 3960 

Вибуття  2295 284 109  54 2742 

Інші зміни         

Залишок на 31 грудня 
2019 р. 

3313 5387 4236 1409 5106 2347 21798 

Надходження 481 1167 20 584 1922  4174 

Вибуття    40   40 

Інші зміни       2347 2347 

Залишок на 31 грудня 
2020 р. 

3794 6554 4256 1953 7028  23585 

Залишкова вартість        

Залишок на 31 грудня 
2018 р. 

6034 4013 90 1003 8946  20086 

Залишок на 31 грудня 
2019 р. 

5554 2838 48 1378 13717  25535 

Залишок на 31 грудня 
2020 р. 

5073 2442 28 1270 24714  33527 



 
 
 
 
 

7. Запаси 
 (тис. грн.) 

  31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
Сировина і матеріали  0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

 0 0 

Паливо  0 0 
Тара і тарні матеріали  0 0 
Будівельні матеріали  0 0 
Запасні частини  0 0 
Малоцінні та швидкозношувані предмети  0 0 
Незавершене виробництво  0 0 
Готова продукція  0 0 
Товари  0 0 

Запаси, разом  0 0 
    
в тому числі резерв знецінення 

запасів  0 0 

 

Станом на 31 грудня 2020 р. та на 31.12.2019 р. запаси відображені в балансі за найменшою 
із собівартості, або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, 
який розраховано у відповідності до облікової політики Товариства.  
 

8. Дебіторська заборгованість  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) 

(тис.грн.) 
С
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о
1
 
9
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1
 
9
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Інша дебіторська заборгованість 
(тис.грн.) 

Інша дебіторська заборгованість 31.12.2020 р. 31.12.2019 р. 
Розрахунки бюджетом 2 428 157 
Заборгованість з інших розрахунків 141 072 62 777 
Резерв сумнівних боргів 0 0 
Всього 143 500 62 934 

 

9. Кошти та їх еквіваленти 
Станом на відповідну звітну дату грошові кошти підприємства представлені наступним 
чином. 

 
  2020 р. 2019 р. 
Готівка   0 0 
Поточний рахунок у банку   0 0 
Інші рахунки у банках (картковий рахунок)   - - 
Разом грошові кошти та їх еквіваленти  0 0 

 
Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах 

США, євро та російських рублях. 
 Рух коштів від операційної діяльності 2020 р. 2019 р. 

Надходження грошових потоків 0 0 



Виплата грошових потоків  (0) (0) 
Рух коштів від операційної діяльності 0 0 

 
 Рух коштів від інвестиційної діяльності 2020 р. 2019 р. 

Надходження грошових потоків - - 
Виплата грошових потоків  (0) (0) 
Рух коштів від інвестиційної діяльності (0) (0) 

 
 Рух коштів від фінансової діяльності 2020 р. 2019 р. 
Надходження грошових потоків 0 - 
Виплата грошових потоків  (0) (0) 
Рух коштів від фінансової діяльності (0) (0) 
 
Надходження грошових потоків від операційної діяльності 2020 р. 2019 р. 
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів  0 0 
Надходження від боржників неустойки - - 
Надходження від операційної оренди 0 0 
Рух коштів від операційної діяльності 0 0 
 

 Виплата грошових потоків від операційної діяльності 2020 р. 2019 р. 
Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг (0) (0) 
Виплати на оплату праці  (0) (0) 
Виплати відрахувань на соціальні заходи (0) (0) 
Виплати з податку на прибуток   
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю (0) (0) 
Рух коштів від операційної діяльності (0) (0) 
   
 

 
 Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності 
 

 
 

   2020 р. 

 
 

2019 р. 
Надходження від реалізації необоротних активів -  - 
Інші надходження 0 0 
Рух коштів від інвестиційної діяльності 0 0 

 
 
Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності 2020 р. 2019 р. 
Виплати на придбання необоротних активів (0) (0) 
Інші витрати  (0) (0) 
Рух коштів від інвестиційної діяльності 0 0 

 Надходження грошових потоків від фінансової діяльності 
2020 р. 2019 р. 

 
Отримання позик та займів 0 - 
Надходження від інструментів власного капіталу - - 
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю - - 
Рух коштів від фінансової діяльності 0 - 
 

 Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 2020 р. 2019 р. 
Надходження від повернення податків та зборів 0 0 
Надходження від цільового фінансування  0 0 
Надходження авансів від покупців та замовників 0 0 
Надходження від повернення авансів 0 0 
Інші надходження 0 0 
Сплата податків і зборів (0) (0) 
Сплата авансів та передплат (0) (0) 
Повернення авансів (0) (0) 
Оплата цільових внесків  - 
Інші виплати за операційною діяльністю  - 
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю 0 (0) 
   



 Виплата грошових потоків від фінансової діяльності 2020 р. 2019 р. 
Виплати на погашення позик 0 - 
Рух коштів від фінансової діяльності 0 - 
 
 Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю 2020 р. 2019 р. 
Викуп власних акцій - - 
Сплата дивідендів - - 
Витрачання на сплату відсотків - - 
Інші платежі - - 
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю - -  

 

10. Капітал 
 

Капітал представлений акціонерним капіталом, капітальними резервами, 
нерозподіленим прибутком, та іншими компонентами капіталу. Товариством не здійснювався 
випуск привілейованих акцій. 

Інформація про власний капітал представлена наступним чином: 

 31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

Зареєстрований капітал    
Нерозподілений прибуток   
Капітальні резерви    
Інші компоненти капіталу   
Вилучений капітал   
Разом капітал   

 
Зареєстрований капітал 
Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2020 року зареєстрований та 

сплачений статутний капітал ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» складає 1 500 000,00 грн. (Один мільйон 
пятсот тисяч) грн. 00 коп. 

Акціонерний капітал поділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. 

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова 
сукупність прав, включаючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством; 
2) отримання дивідендів; 
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна 

Товариства; 
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, 

визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;  
5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх 

розміщення Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про 
невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. 

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу 
Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства».  

Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним 
законодавством та цим Статутом.  

Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» 
сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2020 року 
власниками голосуючих акцій акціонер-ного товариства, пакет яких становить 5 і більше 
відсотків акцій ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» є: 

-  ……………. 
- ……………… 



За 2020 рік отримано чистий прибуток у сумі 8 418 тис. грн. Резервний фонд та фонд 
дивідендів не нараховувалися . 
 
11. Довгострокові зобов’язання 

Враховуючи чинне законодавство України, пенсійна програма з визначеним внеском 
здійснюється за участю працедавців України. МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» вимагає, 
що Товариству слід класифікувати програми за участю кількох працедавців як програми з 
визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згідно з умовами програми 
(включаючи будь-яке конструктивне зобов’язання, яке виходить за межі офіційних умов) з 
обліковуванням своєї пропорційної частки зобов’язання за визначеними виплатами, активів 
програми та витрат. 

Зважаючи на те, що підприємство не може розрахувати свою пропорційну частку 
зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат, пов’язаних з 
програмою, облік програми відповідно до МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» ведеться 
як програма з визначеним внеском. 
12. Поточні зобовязання  
Склад інших поточних зобов’язань 

(тис.грн.) 
Показник 31.12.2020 р. 31.12.2019 р. 

Кредиторська заборгованість покупців 35 315 45 969 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 3 640 2 130 
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 513 
Інша поточна заборгованість 1 360 349 1 013792 
Разом 1 399 304 1 062 404 

У складі іншої поточної кредиторської заборгованості відображено ……………….. 
 

13. Операції із пов'язаними сторонами 
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони 

вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або 
здійснювати значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або 
операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага 
приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, 
також операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й 
операції з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні 
процедури для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами. 

14. Операційні ризики, фактичні та умовні обов'язання  
Фактори фінансових ризиків 
Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється щодо фінансових ризиків, а 

також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику 
(включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного 
ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти 
ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління 
операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування 
внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до 
мінімуму. 

Операційна діяльності Товариства  пов’язана з певними фінансовими   
ризиками, включаючи вплив змін ринкових цін на ресурси, зміни обмінних курсів валют. 

Відсотковий ризик 
Товариство не залучає банківські кредити. Тому керівництво вважає, що Товариство не 



зазнавало суттєвого відсоткового ризику у 2020 році. 
Кредитний ризик 
Кредитний ризик – це ризик того, що Товариство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі 

контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському 
договору. Товариство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю 
(перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і 
фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні 
операції і інші фінансові інструменти. 

Товариство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом 
встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою 
контрагентів. Ліміти рівня кредитного ризику затверджуються керівництвом. Ці ризики 
регулярно контролюються і переглядаються щорічно або частіше. 

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному 
клієнту. Кредитні оцінки проводяться відносно всіх клієнтів, які хочуть отримати кредит понад 
встановлений ліміт. 

Керівництво Товариства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по 
основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за 
необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію 
про кредитний ризик. Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. На думку 
керівництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах 
на знецінення відповідних активів. 

Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні 

фінансових зобов'язань, внаслідок повної або часткової втрати активів через неможливість  
купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період  часу в силу 
погіршення ринкової конюктури. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми 
грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при 
настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Товариства здійснюється 
шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими 
на інвестування, і використання короткострокового фінансування. 

Загальні економічні умови 
Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано із політичною та 

фінансовою кризою в Україні у 2020 році, збройним конфліктом на сході країни. Незалежно 
від того, як будуть розвиватись події, тиснути на економіку буде падіння промислового 
виробництва через втрати на сході країни, супроводжуване значним скороченням 
споживчого попиту через зниження реальних доходів населення. 

В той час як керівництво вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів для підтримки 
економічної  стабільності  Товариства  в  умовах,  що  склалися,  подальше  погіршення ситуації 
у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати діяльності та 
фінансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний момент. 

Податкова система. 
В даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків 

і зборів, які стягуються як державними, так і місцевими органами влади. Податки, які 
застосовуються, включають ПДВ, податок на прибуток, ресурсні платежі, нарахування на фонд 
заробітної плати, а також інші податки і збори. Закони, які регулюють ці податки, часто 
змінюються, а їх положення не завжди чіткі або не розроблені. Перераховані фактори 
визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж існують в країнах з 
більш розвиненою податковою системою. Керівництво вважає, що діяльність Товариства 
здійснюється у повній відповідності до чинного законодавства, що регулює його діяльність, і 
що Товариство нарахувало та сплатило всі відповідні податки. У тих випадках, коли існує 



невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування проводиться виходячи з 
оцінки керівництва Товариства на основі аналізу інформації, що є в його розпорядженні. У 
даній фінансовій звітності не були створені резерви по потенційних штрафах, пов’язаних з 
оподаткуванням. 

Юридичні зобов’язання 
В ході звичайної діяльності Товариство має справу із судовими позовами та претензіями. 

Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, якщо вони 
виникнуть як наслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного 
впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства. 

Страхування 
Витрати підприємства на страхування незначні і включають у себе в основному тільки 

обов’язкові види страхування, передбачені законодавством України. На даний час 
страхування загальної відповідальності в Україні не поширене. 
15. Управління капіталом 

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

надалі забезпечувало дохід для акціонерів Товариства; 
• поточні прибутки спрямовуються на подальше фінансування поточних об’єктів 
будівництва. 

Керівництво Ттовариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. На 
основі отриманих висновків, Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих 
позик. 

16. Справедлива вартість 
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку 

може бути обміняний інструмент у результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку 
угоду сторонами, іншої ніж примусовий продаж або ліквідація. 

Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення: 
- Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною 

діяльністю, кредиторської заборгованості за основною діяльністю,  позикових коштів та інших 
поточних зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості, що обумовлено 
короткостроковістю цих інструментів. 

- Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою 
процентною ставкою приблизно дорівнює ринковій процентній ставці за якою Товариство 
могло б позичити кошти на звичайних комерційних умовах. Отже, станом на 31 грудня 2020 
року та 2019 року балансова вартість цих кредитів не відрізнялась суттєво від їх розрахованої 
справедливої вартості. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості 
фінансових інструментів и розкриття про неї у розрізі моделей оцінок: 

- Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких 
коригувань);  

- Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу 
вартість, є елементом для нагляду за ситуацією на ринку. 
 
17. Події після дати балансу 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності до випуску, а саме 
до 26.02.2021 р., у Товариства не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на його 
господарську діяльність. 
 
Генеральний директор     Бондаренко В.В. 
 
Головний бухгалтер     Барило С.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) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аудиторська фірма 
"Міла-аудит" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 
діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської 
діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

4 

3 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний 
номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 

23504528 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, 
буд.26, кв.310 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 001037 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

349/4 
28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності 01.01.2020 - 31.12.2020 

8 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки) 

02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 18/01/21 
21.01.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 21.01.2021 - 09.04.2021 

12 Дата аудиторського висновку 09.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 190000.00 

14 Текст аудиторського звіту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо річної фінансової звітності 
 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 

«АТЛАНТ» 
код за ЄДРПОУ 19016506 
станом на 31.12.2020 р. 

 
 
 
 
 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» 

2021 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Акціонерам та керівництву 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА  
ФІРМА «АТЛАНТ» 

Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

 



 
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» (далі – Товариство), що 
складається із: 

� Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.; 
� Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.; 
� Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.; 
� Звіту про власний капітал за 2020 р.; 
� Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки 
із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 
 
Основа для думки із застереженням 

1. Протягом звітного періоду, який закінчився 31 грудня 2020 року, Товариством, всупереч 
вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», не нараховано 
резерв відпусток. У зв’язку з цим, ми не змогли визначити, які саме корегування 
потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) і Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. 

2. У відповідності до п. 37  МСФЗ 16 «Оренда» орендне зобов’язання відображається у 
звіті про фінансовий стан у складі довгострокових зобов’язань з переведенням до складу 
короткострокової заборгованості – суми зобов’язання за орендою, які підлягають 
погашенню протягом наступних 12 місяців. Станом на 31 грудня 2020 року Товариством 
не відображено розподілу суми орендного зобов’язання у Балансі (Звіті про фінансовий 
стан) з відповідними розкриттями інформації у Примітках до фінансової звітності, що не 
відповідає МСФЗ 16 «Оренда».  

3. У Примітках до річної фінансової звітності за 2020 рік відсутні детальні розкриття щодо: 
•  повного переліку пов’язаних сторін, операцій та залишків по операціям з пов’язаними 
сторонами, а також виплат провідному управлінському персоналу, відповідно до вимог 
п.13,17-19 МСБО 24, п.138в МСБО 1; 

•  кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не відповідає вимогам 
п. 31 МСФЗ 7  «Фінансові інструменти: розкриття інформації». 

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



прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примітку 1 до фінансової звітності, в якій зазначено, Хоча 
управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 
стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність 
ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 
фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо 
можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан 
Товариства. Товариство постійно стежить за поточним станом подій, зміною законодавства і 
вживає всіх необхідних заходів з метою підтримання сталої діяльності Товариства. 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми 
визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в 
нашому звіті. 
 

Наявність та оцінка запасів  
Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість запасів становить 1 113 516 тис. грн., що 
становить 73% вартості всіх активів Товариства. Найбільша сума вартості запасів припадає на 
вартість незавершеного будівництва та готові квартири (майнові права). У звiтностi запаси 
вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю, або чистою вартiстю 
реалiзацiї.  
Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали наступне: 

− вивчення та оцiнку обґрунтованості застосованих управлінським персоналом облiкових 
полiтик та оцiнок стосовно облiку запасiв;  

− вивчення органiзацiї та надiйності системи бухгалтерського облiку запасiв, дiєвості 
системи внутрiшнього контролю;  

− оцінку адекватності розрахункiв щодо визначення чистої вартостi реалiзацiї та визначення 
резервiв знецiнення запасiв; 

−  аналіз подiй пiсля дати балансу, якi можуть надати пiдтвердження оцiнкам 
управлiнського персоналу;  

− перевiрку достатності розкриттiв щодо запасiв Товариства у фiнансовiй звiтностi. 
Інформація стосовно цього питання розкрита Примітці … до фінансової звітності Товариства за 
2020 рік. 
Інша інформація 
Звіт про корпоративне управління 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020 рік 
(яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 401 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є 



фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи 
існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить 
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує 
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень 
у звіті про управління та їх характер 
Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв’язку з 
нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про 
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про 
управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, 
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 
висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю 
та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов’язані 
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства. 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли  
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  



Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

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

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

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

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

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 



 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) до 
Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансової звітності, в якій зазначено, що фінансова 
звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори 
не виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під 
значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 
 
Аудиторські оцінки 
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного 
аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у 
фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик 
недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства. 
Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого 
викривлення інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттів до фінансової звітності та тестування підтверджувальної документації 
для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів; 

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед 
закінченням року та на початку наступного року; 

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або 
виходять за межі звичайного перебігу бізнесу; 

- оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених 
управлінським персоналом Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 
- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності 
охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження фінансової 
звітності; 

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну 
діяльність. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 
під час планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням 
бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних 
управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у 



бухгалтерському обліку. 
В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу 
Товариства щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки 
шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь 
на наші запити управлінський персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, 
згідно якого ризик шахрайства є контрольованим. 

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого 
наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство 
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути 
невиявлені. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності» цього Звіту.  
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 
пов’язаних із шахрайством 
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських 
доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у відповідь ні ці ризики, 
а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків 
шахрайства, виявлених в ході аудиту.  
В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, нами не встановлені 
факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у 
параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту. 
Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського 
комітету 
Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
«АТЛАНТ» за 2020 рік узгоджується із додатковим звітом для Аудиторського комітету, який 
ми надали 08.04.2021 р. 
Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового 
партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні 
аудиту 
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 
ФІРМА «АТЛАНТ» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік та 
неаудиторських послуг згідно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового 
партнера з аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах «Основа для думки із 
застереженням» та «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту. 
Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній 
особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління 
або у фінансовій звітності 
Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про 
управління та фінансовій звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  



«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» за 2020 рік, нами надавалися 
інші послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління 
за 2020 рік на виконання вимог статті 401  Закон України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і доповненнями). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
Аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» надавався згідно договору про надання послуг з аудиту 
фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності Товариства за 2020 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора 
про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та іншим законодавчим вимогам.  

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими 
обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 
викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний 
відповідно до МСА. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 
14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     
Основні відомості про аудиторську фірму  
Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 
20.09.1995 р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 
 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності 1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Найменування органу, який призначив 
суб’єкта аудиторської діяльності на 
проведення обов’язкового аудиту 

Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб’єкта аудиторської 
діяльності 

20 січня 2021 року 

Загальна тривалість виконання  
аудиторського завдання без перерв з 
урахуванням продовження повноважень, 
які мали місце, та повторних призначень 

З 04 квітня 2019 року по 09 квітня 2021 року 

Дата і номер Договору про надання 
послуг з аудиту фінансової звітності 

Договір №18/01/21 від  21 січня 2021 року 

Дата початку проведення аудиту 21 січня 2021 року 
Дата закінчення проведення аудиту 09 квітня 2021 року 
Повне ім’я ключового партнеру із 
завдання з аудиту фінансової звітності 

– Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 
102259 

Повне ім’я аудиторів із завдання з аудиту 
фінансової звітності: 

– Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат №007163,  номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 
100713 

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



 аудитора, є                                                 ____________________ І.М. Морозова 
   (сертифікат №007428, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102259) 

 
Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма  
«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  
 (сертифікат №003633, номер реєстрації  
 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

   Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 
09 квітня 2021 р. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "ВПБФ "АТЛАНТ" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну 
iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Генеральний 
директор Бондаренко Володимир Володимирович. 

 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
02.03.2020 02.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                      

 
 


