
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

директор       Гаразд Володимир Петрович 

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

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА 

КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

32181742 

4. Місцезнаходження 

Львівська , -, 79015, м. Львiв, вул. Героїв УПА, 72 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(032) 247-25-35 (032) 298-94-44 

6. Електронна поштова адреса 

office@vashdim.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України -   30.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://www.vashdim.com.ua/ 

в мережі 

Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента 
 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління 
 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



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

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
X 

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

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

року 

X 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Товариство створене внаслiдок реорганiзацiї Закритого акцiонерного 

товариства "Житлово-будiвельна компанiя "Ваш дiм" (код за ЄДРПОУ - 

32181742) у формi перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

Пiдстава проведення реорганiзацiї (перетворення) ЗАТ "Житлово-будiвельна 

компанiя "Ваш дiм": рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ 

"Житлово-будiвельна компанiя "Ваш дiм" (протокол вiд 14.09.2010р. №03/10). 

Засновниками Закритого акцiонерного товариства "Житлово-будiвельна 

компанiя "Ваш дiм" на дату створення Товариства були акцiонери Закритого 

акцiонерного товариства "Житлово-будiвельна компанiя "Ваш дiм". 

Учасником Товариства, який володiє часткою у розмiрi 100 % статутного 

капiталу Товариства є компанiя «САРУБАС ЛIМIТЕД» («SAROUBAS 

LIMITED»), що створена (зареєстрована) 21 квiтня 2009 року за 

законодавством Республiки Кiпр пiд реєстрацiйним номером НЕ 248487, з 

мiсцезнаходженням за адресою: Агiас Фiлаксеос Стрiт, 118, Крiстабел Хаус, 

3087, Лiмассол, Кiпр. У звiтному перiодi Емiтент не брав участi в створеннi 

юридичних осiб, не користувався послугами рейтингових агентств, не 

приймав рiшень про нарахування та виплату дивiдендiв, не випускав 

дисконтних та цiльових облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв. 

Повноваження та компетенцiя органiв управлiння Товариства визначенi у 



статутi Товариства. У Товариства немає лiцензiй на окремi види дiяльностi, а у 

разi необхiдностi, воно отримує дозволи вiдповiдно до чинного законодавства. 

Усi випуски цiнних паперiв здiйсненi емiтентом у бездокументарнiй формi 

iснування. Емiтент не отримував гарантiй третiх осiб за випусками боргових 

цiнних паперiв. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА 

КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

A01 №719926 

3. Дата проведення державної реєстрації 

04.10.2002 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

85712000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

35 

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

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 

10. Органи управління підприємства 

Управлiння дiяльнiстю емiтента здiйснюють такi його органи: -Загальнi збори учасникiв; -

Директор; -Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ АКБ «Львiв» у м. Львiв 

2) МФО банку 

325268 

3) поточний рахунок 

2600943424 

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

у іноземній валюті 

ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» 



5) МФО банку 

325570 

6) поточний рахунок 

2600716112 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гаразд Володимир Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 271349 05.11.1996 Франкiвський РВ УМВС у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

3 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

фiнансовий директор (ТОВ «Технопарк ЛЗТА»). 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.04.2014  

9) Опис 

Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства. Розмiр виплаченої посадовiй особi 

винагороди визначається умовами договору з директором Товариства. Посадову особу обрано на 

посаду загальними зборами учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЖИТЛОВО-

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ». У посадової особи емiтента немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Гаразд В.П. протягом своєї дiяльностi обiймав 

наступнi посади: керiвник проекту (ТОВ «Ю.Дi.Сi.Холдинг»); фiнансовий директор (ТОВ 

«Технопарк ЛЗТА»). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Хаританович Iрина Валерiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 385519 Личакiвським РВ ЛМУ УМВС Ураїни у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ЗАТ «ЖБК «Ваш Дiм»  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.04.2014  

9) Опис 

Повноваження та обов`язки Харитонович I.В. визначенi трудовим договором. Розмiр виплаченої 

посадовiй особi винагороди визначається штатним розписом Товариства. Посадову особу 

призначено на посаду директором Товариства. У посадової особи емiтента немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом своєї трудової дiяльностi Харитонович I.В. 

займала наступнi посади: Головний бухгалтер ЗАТ «ЖБК «Ваш Дiм», Головний бухгалтер ТзОВ 

«ЖБК «Ваш Дiм». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711  

Місцезнаходження 01000 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 189650  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65  

Факс (044) 377-72-65  

Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв  

Опис Емiтентом подана заява-приєднання до умов договору про 

обслуговування випуску цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 13659226  

Місцезнаходження 76000 Україна Івано-Франківська д\н м. Iвано-Франкiвськ вул. Б. 

Лепкого, 34 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

221/3  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0342) 75-05-01  

Факс (0342) 75-05-01  

Вид діяльності надання аудиторських послуг 

Опис Укладено договiр про надання аудиторських послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна"  

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 20113829 

Місцезнаходження 79000 Україна Львівська д\н Львiв вул. Тургєнєва, 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

721434  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Мiнiстерство Фiнансiв України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0322) 989-777  



Факс (0322) 989-777  

Вид діяльності страхування 

Опис Перiодично укладаються договори про страхування майна та 

вiдповiдальностi 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Конкорд Капiтал» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33226202 

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Мечникова, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №498035 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 391-55-77 

Факс 044 391-55-71 

Вид діяльності здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку 

Опис Укладено договiр андеррайтингу. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07.11.2013 216/2/2013-Т НКЦПФР 1000 8500 
Бездокументарні 

іменні 
8500000 12 

згiдно 

проспекту 

емiсiї 

0 30.11.2016 

Опис Облiгацiї Товариства допущенi до торгiв на фондовiй бiржi ПФТС 

  

07.11.2013 217/2/2013-Т НКЦПФР 1000 8500 
Бездокументарні 

іменні 
8500000 12 

згiдно 

проспекту 

емiсiї 

0 30.11.2016 

Опис Облiгацiї Товариства допущенi до торгiв на фондовiй бiржi ПФТС 

  

07.11.2013 218/2/2013-Т НКЦПФР 1000 8500 
Бездокументарні 

іменні 
8500000 12 

згiдно 

проспекту 

емiсiї 

0 30.11.2016 

Опис Облiгацiї Товариства допущенi до торгiв на фондовiй бiржi ПФТС 

  



XI. Опис бізнесу 

Опис дiяльностi емiтента станом на 31.12.2013р. 

а) загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, сезонний 

характер виробництва: 

У 2013р. в обласному центрi (включаючи м. Винники, смт. Брюховичi та смт. Рудно) здано в 

експлуатацiю житловi будинки загальною площею 246,6 тис.м2, що на 1,7% бiльше, нiж 

попереднього року.  

На Львiв припала бiльш нiж третина введеного в областi житла. У розрахунку на 1000 мешканцiв 

обласного центру було збудовано 328,4 м2 загальної площi житла[Вiдповiдно до даних Головного 

управлiння статистики у Львiвськiй областi, 2014].  

Упродовж 2013р. в обласному центрi прийнято в експлуатацiю 310 нових житлових будинкiв на 

2001 квартиру. Середня площа однiєї новозбудованої квартири становила 93,8 м2 загальної площi.  

На iндивiдуальне житлове будiвництво у Львовi припало 47,5% прийнятого житла. У минулому 

роцi здано в експлуатацiю 276 одноквартирних будинкiв садибного типу загальною площею 117,1 

тис.м2.  

Торiк у Львовi здано в експлуатацiю 33 новi багатоквартирнi житловi будинки загальною площею 

126,1 тис.м2. Також введено в експлуатацiю гуртожитки загальною площею 3,4 тис. м2. 

 

За рахунок розширення та реконструкцiї iснуючого житлового фонду у Львовi прийнято в 

експлуатацiю 57,4 тис.м2 загальної площi, або майже чверть вiд прийнятого житла.  

Житлова нерухомiсть Львiвщини iнвестицiйно приваблива для населення. За умов споживчої 

недоцiльностi iпотечного кредитування, забудовники впроваджують власнi програми фiнансової 

пiдтримки, чим сприяють розвитку ринку житлової нерухомостi. 

Будiвельнiй галузi не притаманний сезонний характер виробництва. 

б) обсяг реалiзацiї основних видiв продукцiї, послуг або робiт, що виробляє (здiйснює) емiтент, 

середньореалiзацiйнi цiни, постачальники; 

Станом на 31.12.2013 року обсяг реалiзацiї основних видiв продукцiї Емiтента склав 27 763 тис. 

грн. 

Грошовi надходження вiд реалiзацiї квартир у 2010-2013року 

Показник 2010рiк 2011 рiк 2012 рiк 2013рiк 

Доходiв 9 041,13 61 103,84 68 651,70 31 393,0 

у тому числi:  

Реалiзацiя нерухомостi 6 849,87 59 883,94 67 842, 32 27 763,0 

Реалiзацiя проектної документацiї 529,41 0 0 0 

Реалiзацiя товарiв 0 49,82 398,36 1 418,4 

Доходи вiд оренди 309,12 231,11 121,68 146,6 

Iншi доходи 637,69 430,35 289,34 2 065 

Реалiзацiя основних засобiв 715,04 508,63 0 0 

Середньореалiзацiйнi цiни протягом 2013 року були на рiвнi 6 453 грн./м2.  

Основним постачальником сировини та матерiалiв для Емiтента є ТОВ «БК «ПРОГРЕСТЕХБУД». 

в) ринки збуту, основних споживачiв продукцiї, послуг або робiт, що виробляє (здiйснює) емiтент;  

Основним видом дiяльностi Емiтента є будiвництво житла. Ринком збуту основних видiв 

продукцiї, послуг та робiт Емiтента є первинний ринок житлової нерухомостi мiста Львова. 

Основними споживачами продукцiї, послуг та робiт Емiтента є фiзичнi та юридичнi особи, що 

мають потребу в придбаннi чи покращеннi житлових умов. Найбiльшим попитом на сьогоднi 

користуються одно -, дво- кiмнатнi квартири з рацiональним використанням площi. 

Зовнiшньоекономiчної дiяльностi Емiтент не здiйснює. 

г) основнi конкуренти Емiтента;  

ТОВ «ЖБК «ВАШ ДIМ» – є одним з лiдерiв серед будiвельних компанiй мiста Львова. Основними 

конкурентами компанiї «Ваш дiм» у мiстi Львовi є ПАТ «Холдингова компанiя «ЕКО-ДIМ», 

Компанiя «Рiел», Компанiя «Iнтергал-Буд». 

Менш вагому конкуренцiю на ринку мiста Львова Емiтенту складають ситуативнi забудовники, 



або забудовники житла iншого класу: ТОВ «Будiмекс», ТОВ «БК Будiнвест», ТОВ «ВЕЕМ-

Будсервiс», ПАТ «БК Галбуд», ТОВ «Ескомбуд», ТОВ «Екополiс», ТОВ «Галицька будiвельна 

гiльдiя», ТОВ «БК Добро-буд», ТОВ «Дойче ВСГ Бау», ТОВ «Житло України», ПАТ «Карпатбуд», 

ТОВ «Львiвцентробуд», ТОВ «БК Нове мiсто», НВП «Свiт». 

  

Вiдсутнi 

  

Сучасна кадрова полiтика ТОВ ЖБК «ВАШ ДIМ» спрямована на ринковi умо¬ви 

господарювання. Головна її мета полягає в за¬безпеченнi сьогоднi i в майбутньому кожного 

робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної 

квалiфiкацiї.  

Станом на 31.12.2013 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 17 осiб, 

серед них: основнi працiвники – 9 осiб, працiвники за сумiсництвом – 6 осiб; середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв становила 2 особи. Фонд оплати працi по вiдношенню до попереднього 

року не змiнився. 

  

Вiдсутнi 

  

Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде.  

  

Вiдсутнi 

  

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з використанням Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i iнших господарських операцiй i з 

врахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiк в усiх суттєвих аспектах 

вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з 

врахуванням вимог затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань 

органiзацiї бухгалтерського облiку. 

Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп’ютерної 

технiки.  

Наказом про облiкову полiтику визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються 

Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)БО №1 

«Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 

Облiк нематерiальних активiв Товариство веде у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 8 «Нематерiальнi 

активи». Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснювалось прямолiнiйним 

методом.  

Облiк незавершеного будiвництва вiдповiдає вимогам чинного законодавства i ведеться за 

собiвартiстю.  

Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО7 «Основнi засоби». 

В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби: 

? якi контролюються Товариством; 

? вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання; 

? якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну 

корисного використання, що перевищує календарний рiк. 

Облiк амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог ПКУ прямолiнiйним методом. 

Визнання, облiк, оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Товариством здiйснюється на пiдставi П(с)БО 

32 «Iнвестицiйна нерухомiсть».  



Облiк фiнансових iнвестицiй, наявнiсть угод, правильнiсть зберiгання цiнних паперiв, 

оформлення, а також вiдображення в бухгалтерському облiку i первинна оцiнка фiнансових 

iнвестицiй проводиться згiдно вимог П(с)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї».  

Аналiтичний облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО 9 «Запаси». «Запаси» 

Товариство оцiнює за середньозваженим методом. 

Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок внескiв Учасникiв оголошено та сформовано 

грошовими коштами статутний капiтал в сумi 85 712 000,00 грн. (Вiсiмдесят п’ять мiльйонiв 

сiмсот дванадцять тисяч гривень 00 копiйок). Станом на 31.12.13 р. статутний капiтал повнiстю 

сформований. Сплата статутного капiталу пiдтверджена первинними документами. Сплачений i 

вiдображений в балансi Товариства статутний капiтал вiдповiдає установчим документам.  

Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному.  

  

ТОВ ЖБК «ВАШ ДIМ» заснована в жовтнi 2002 року. Основними напрямками дiяльностi 

Товариства є проектування та будiвництво житлових, офiсно-представницьких, соцiально-

культурних комплексiв та об’єктiв побутового призначення. Зусилля компанiї зосередженi на 

iнвестуваннi коштiв у повний виробничо-комерцiйний цикл: вiд пошуку та генерацiї нових iдей, 

розробки власних проектiв - до здачi готових об’єктiв «пiд ключ». 

  

Вiдсутнi. 

  

Вiдсутнi. 

  

Основними засобами Емiтента є комп’ютерна технiка та транспортнi засоби, що знаходяться за 

адресою: 79015, м. Львiв, вул. Героїв УПА, 72. 

  

Господарська дiяльнiсть Емiтента, як i стан розвитку будiвельної галузi України в цiлому, 

залежить вiд багатьох економiчних та полiтичних ризикiв, таких як: 

1) ризик змiни житлової полiтики на державному або регiональному рiвнi; 

2) ризик зниження рiвнiв нацiонального доходу й валового внутрiшнього продукту України; 

3) ризик змiни українського законодавства, у тому числi несприятливi змiни у податковому 

законодавствi та податковiй полiтицi України; 

4) ризик полiтичної нестабiльностi та неузгодженостi дiй рiзних гiлок державної влади в Українi; 

5) ризик адмiнiстративного втручання рiзних гiлок державної влади в процес цiноутворення; 

6) ризик змiни кредитно-фiнансової полiтики держави; 

7) ризик погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; 

8) ризик зменшення доходiв населення та суб’єктiв господарювання; 

9) валютнi ризики; 

10) ризик обмеження ринкових вiдносин органами державної влади; 

11) ризик настання обставин непереборної сили. 

Емiтент постiйно здiйснює розширення спектру послуг, формуючи якiсно нову iдеологiю 

обслуговування клiєнтiв. Товариство своєчасно та в повному обсязi виконує свої зобов`язання та 

втiлює полiтику їх диверсифiкацiї. Емiтент повсякчасно нарощує товарооборот, зосереджуючи 

свою увагу на постiйному полiпшеннi управлiння своїми операцiйними витратами. 

  

По актах перевiрок контролюючими органами (ДПI) за 2013 рiк була сплачена пеня у розмiрi 18 

047,93 грн., самовиявленi помилки (донараховано): пеня – 1 632,42 грн., штрафи – 4 550,00 грн. 

Всього штрафних санкцiй за перiод – 24 230,35 грн. 



  

На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, 

майновий стан та рентабельнiсть Товариства (табл. 1). 

Таблиця 1 

ПОКАЗНИКИ АЛГОРИТМ Норм. на 31.12.2013р. 

1 2 3 4 

1. Аналiз фiнансового стану Товариства 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. 

Показує, яку частку поточних боргiв Товариство може погасити зараз наявними коштами. 

Ф.1(р.1165+р.1160) 

------------------------------ 

ф.1р.1695 0,25-0,5 0 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi.  

Показує, яку частку поточних боргiв Товариство може сплатити, якщо для цього використає всi 

свої оборотнi активи. Ф.1 р.1195 

-------------------------- 

ф.1 р. 1695 1 – 2 2,3 

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi. 

Показує, в якiй мiрi Товариство не залежить вiд своїх кредиторiв. Ф.1 р.1495 

------------- 

ф.1 р.1300 0,5 0,21 

Коефiцiєнт структури капiталу 

Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв ф.1 (р.1595 + р.1695) 

---------------------------- 

ф.1 р.1495 0,5 –1 3,84 

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом. 

Показує спiввiдношення власних коштiв i зобов’язань ф.1 р.1495 

---------------------------- 

ф.1 (р.1595 + р.1695) 1 - 2 0,26 

  

Вiдсутнi. 

  

Стратегiчна мета Емiтента – забезпечити стабiльне зростання своєї частки на первинному ринку 

житла мiста Львова.  

Для досягнення вищезазначеної мети ТОВ «ЖБК «ВАШ ДIМ» створило стратегiю розвитку, яка 

передбачає реалiзацiю наступних завдань: 

? збiльшення своєї долi на ринку багатоповерхових житлових будинкiв; 

? диверсифiкацiя бiзнесу шляхом будiвництва малоповерхових будинкiв; 

? продовження забудови та формування iмiджу житлового масиву «Пасiчний»; 

? збiльшення обсягiв будiвництва житлових будинкiв: за 2 роки, починаючи з 2013р., планується 

збудувати та ввести в експлуатацiю близько 8 600 м2 житлової нерухомостi; 

? розширення використання найповнiшого спектру фiнансових iнструментiв, у тому числi 

проектного фiнансування, емiсiї облiгацiй, участi у фондах фiнансування будiвництва, прямої 

участi iнвесторiв у реалiзацiї окремих проектiв;  

? оптимiзацiя структури бiзнесу з метою збiльшення капiталiзацiї та освоєння нових фiнансових 

iнструментiв. 

В наступнi два роки дiяльностi Емiтент планує зберегти стрiмкi темпи збiльшення обсягiв 

будiвництва. 

Запланованi обсяги валової реалiзацiї продукцiї, робiт та послуг  

ТОВ «ЖБК «ВАШ ДIМ» 

№ п/п Показник 2014 рiк 2015 рiк 



1 Реалiзацiя нерухомостi 25 288 тис. грн. 37 189 тис. грн. 

  

Емiтент проводить маркетинговi дослiдження та монiторинг: 

? поточної ринкової ситуацiї та її основних тенденцiй розвитку; 

? переваг та недолiкiв основних конкурентiв Емiтента у конкретнiй сферi дiяльностi; 

? множини факторiв зовнiшнього та внутрiшнього середовищ, їх впливу на загальну ситуацiю та 

кон’юнктуру ринку; 

? нових форматiв об’єктiв будiвництва, принципiв проектування, методiв здiйснення 

маркетингової та полiтики, основних практичних здобуткiв у сферi проектування, будiвництва та 

експлуатацiї нерухомостi, а також спостерiгає за тенденцiями попиту та пропозицiї на ринку 

нерухомостi м. Львова.  

  

д\н 

  

Станом на 31.12.2013р. Емiтентом продано iнвестицiй на суму 2 637 тис. грн., здiйснено вкладення 

в статутнi фонди iнших товариств на суму 490,0 тис. грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
29 41 0 0 29 41 

будівлі та споруди 17 1 0 0 17 1 

машини та обладнання 2 32 0 0 2 32 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 10 8 0 0 10 8 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 8 0 0 0 8 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 8 0 0 0 8 

Усього 29 49 0 0 29 49 

Опис  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 

грн)  
31816 35019 

Статутний капітал (тис. грн.)  85712 85712 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  0 0 

Опис Вартiсть чистих активiв емiтента розраховано за методикою згiдно 

МСФЗ 

Висновок  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 740.6 X X 

у тому числі:   

АКБ Львiв 15.11.2006 538.36 11 14.03.2014 

АКБ Львiв 03.10.2008 202.24 11 14.03.2014 

Зобов'язання за цінними паперами X 4932 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 4932 X X 

Серiя A 27.12.2013 4932 12 24.11.2016 



за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 52 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 2169 X X 

Інші зобов'язання X 109096 X X 

Усього зобов'язань X 116989.6 X X 

Опис:  

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41.10 
Реалiзацiя 

нерухомостi  
0 0 0 4 302,6 22959 92.73 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Будiвельно-монтажнi роботи 90 

2 Маркетинговi послуги 3.84 

3 Електроенергiя  0.54 

4 Газ 1.59 

3 Зарплата 1.76 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ–

СЕРВIС IНК» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 

- фізичної особи) 
13659226 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79018, м. Iвано-франкiвськ, вул. Б 



Леакого, 34 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0036 04.11.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ–

СЕРВIС IНК» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
13659226 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79018, м. Iвано-франкiвськ, вул. Б 

Леакого, 34 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0036 04.10.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

 

_____________________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ _____________________ 

Аудит-сервiс IНК 

 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0036, продовжене рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 04 листопада 2010 року № 221/3 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

незалежної аудиторської фiрми 

«АУДИТ–СЕРВIС IНК» 

щодо фiнансової звiтностi 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ»  

станом на 31.12.2013 р. 

Загальним зборам учасникiв ТОВ «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ»  

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

м. Iвано-Франкiвськ  

Опис аудиторської перевiрки 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова компанiя «ЖИТЛОВО-

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ» (далi – Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом 

на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за 

прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової 

звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi 

змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 року №3125-ХII, Закону України «Про господарськi товариства» (зi змiнами 

i доповненнями) вiд 19.09.1991 року №1576-XII, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi» (зi змiнами i доповненнями) вiд 16.07.1999 №996-XIV, Закону України «Про цiннi папери та фондовий 

ринок» (зi змiнами i доповненнями) вiд 23.02.2006 № 3480-IV, Закон України «Про державне регулювання ринку 

цiнних паперiв в Українi» (зi змiнами i доповненнями) вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР, iнших законодавчих актiв 

України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 



Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 

«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора».  

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових 

звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених 

управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 

Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.12.2013 р. №2826 були виконанi аудиторськi процедури 

задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття: 

Україна, 76018, м.Iвано-Франкiвськ 

вул. Б.Лепкого, 34 тел./fax (0342) 75-05-01, тел. 3-49-07, 3-03-34 

р/р 26001328143 в IФФ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 13659226  

- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 

16.01.2003р. 

- виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» 

- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 

240 «вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi)» 

- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 

«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть») 

- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 

товариства». 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 

у вiдповiдностi до законодавства України та Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також за такий 

внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного 

нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 

кiнець дня 31.12.2013 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, законодавства України, 

облiкової полiтики пiдприємства. 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ» 

Код ЄДРПОУ 32181742 

Органiзацiйно-правова форма 240 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

№ свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва Серiя А01 № 719926 вiд 04.10.2002 р. 

Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради 

Дата державної реєстрацiї нової редакцiї статуту 23.09.2013 р. запис № 14151050008024789 

Мiсцезнаходження: юридична адреса 

телефон, факс Україна, 79015, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул.Героїв УПА, будинок № 72, (8-032) 2977605 

Основнi види дiяльностi (КВЕД) 41.20 – Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

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



47.11 - роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами 

46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля 

Перелiк учасникiв (юридичнi особи - найменування, мiсцезнаходження), якi є власниками 5 % i бiльше акцiй (часток) 

на дату складання аудиторського висновку iз зазначенням фактичної кiлькостi цього розмiру Компанiя «САРУБАС 

ЛIМIТЕД» 

(реєстрацiйний номер НЕ 248487) 

Агiас Фiлаксеос Стрiт, 118, Крiстабел Хаус, 3087, Лiмассол, Кiпр 

100% 

Загальна iнформацiя про Товариство 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ» створене внаслiдок 

реорганiзацiї Закритого акцiонерного товариства «Житлово-будiвельна компанiя «Ваш Дiм» шляхом перетворення в 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Житлово-будiвельна компанiя 

«Ваш Дiм» вiд 14.09.2010 р. протокол №03/10). 

Нову редакцiю статуту затверджено загальними зборами учасникiв ТОВ «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 

«ВАШ ДIМ» вiд 08.08.2013 р. (протокол (рiшення) №9/13) та зареєстровано Реєстрацiйною службою Львiвської 

мiської ради 23.09.2013 р. запис № 14151050008024789.  

Стан бухгалтерського облiку в Товариствi 

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в 

Українi» вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов’язань i iнших господарських операцiй i з врахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi» з врахуванням вимог затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку. 

Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.  

Наказом про облiкову полiтику визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для 

складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».  

Аудиторами перевiрено вiдповiднiсть даних промiжної фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних 

окремих форм звiтностi один до одного.  

Аудиторами пiдтверджується вiдповiднiсть даних промiжної фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та 

вiдповiднiсть даних форм звiтностi один одному.  

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу 

Облiк нематерiальних активiв  

Облiк нематерiальних активiв в Товариствi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО 8 «Нематерiальнi активи». 

Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснювалось прямолiнiйним методом. 

Станом на 31.12.2013 р. в Товариствi облiковуються нематерiальнi активи в розмiрi 3 тис.грн. 

Облiк незавершеного будiвництва 

Облiк незавершеного будiвництва вiдповiдає вимогам чинного законодавства i ведеться за собiвартiстю.  

Станом на 31.12.2013 р. вартiсть капiтальних iнвестицiй Товариства складає 40083 тис. грн. 

Облiк основних засобiв 

Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО7 «Основнi засоби». 

В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби: 

– якi контролюються Товариством; 

– вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання; 

– якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну корисного 

використання, що перевищує календарний рiк. 

Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку основних засобiв. 

Облiк амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог ПКУ прямолiнiйним методом. Наявнiсть основних засобiв 

пiдтверджена проведеною в Товариствi iнвентаризацiєю. 

Станом на 31.12.2013 р. вартiсть основних засобiв Товариства складає 95 тис. грн. 

Облiк iнвестицiйної нерухомостi 

Визнання, облiк, оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Товариством здiйснюється на пiдставi П(с)БО 32 «Iнвестицiйна 

нерухомiсть». 

Станом на 31.12.13 року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 19959 тис. грн. 

Облiк фiнансових iнвестицiй 

Облiк фiнансових iнвестицiй, наявнiсть угод, правильнiсть зберiгання цiнних паперiв, оформлення, а також 

вiдображення в бухгалтерському облiку i первинна оцiнка фiнансових iнвестицiй проводиться згiдно вимог П(с)БО 12 

«Фiнансовi iнвестицiї».  

Станом на 31.12.2013 р. в Товариствi облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в розмiрi 42040 тис. грн., 

поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. 

Облiк запасiв 

Аналiтичний облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО 9 «Запаси». Станом на 31.12.2013 р. залишки 

запасiв Товариства складають 25367 тис. грн. 



Облiк дебiторської заборгованостi 

Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснено у вiдповiдностi до П(с)БО10 «Дебiторська заборгованiсть».  

Показники, що характеризують склад та стан дебiторської заборгованостi Товариства на звiтну дату, вiдповiдають 

даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.  

Дебiторська заборгованiсть Товариством визнана як поточна та оцiнена i внесена до пiдсумкiв балансу за чистою 

реалiзацiйною вартiстю.  

На 31.12.2013 року дебiторська заборгованiсть складає 24773 тис. грн., в т.ч.: 

за товари, роботи, послуги - 4415 тис. грн..; 

за виданими авансами – 14872 грн. тис.; 

за розрахунками з бюджетом – 574 тис. грн.; 

iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4912 тис. грн. 

Аналiз стану облiку активiв Товариства дозволяє аудиторам зробити висновок про те, що всi активи правильно 

прокласифiкованi, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(с)БО i є реальною в умовах дiючого Товариства. 

Проведена перевiрка дає пiдстави для висновку про те, що iнформацiя про залишки i рух оборотних активiв за I 

пiврiччя 2013 р. розкрита повно, вiдповiдно до вимог П(с)БО), подана достовiрно. 

Облiк грошових коштiв 

Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам «Положення 

про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженому постановою Правлiння Нацiонального 

Банку України вiд 15.12.2004р. №637.  

Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках 

вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, «Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в 

нацiональнiй валютi», затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22. 

Станом на 31.12.2013 р. на балансi Товариства облiковуються грошовi кошти в розмiрi 313 тис.грн. 

Облiк витрат майбутнiх перiодiв 

Станом на 31.12.2013 р. на балансi Товариства облiковуються витрати майбутнiх перiодiв в розмiрi 4 тис.грн. 

Облiк iнших оборотних активiв 

Вартiсть iнших оборотних активiв на 31.12.2013р. становить 1485 тис. грн. 

Облiк витрат 

Склад витрат, їх визнання та порядок розподiлу вiдповiдають вимогам П(с)БО № 16 «Витрати» та ПКУ вiд 02 грудня 

2012 р. №2755-VI (зi змiнами i доповненнями). Вибiрковою перевiркою правильностi вiднесення витрат, понесених 

Товариством, на податковi витрати, помилок не виявлено. 

Облiк зобов’язань 

Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 11 «Зобов’язання».  

Загальна сума поточних зобов’язань Товариства станом на 31.12.2013р. складає 22538 тис.грн., в т.ч.: 

- коротко строковi кредити банкiв - 2753 тис.грн. 

- заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3739 тис. грн. 

- поточнi зобов’язання за розрахунками - 8932 тис. грн. 

- iншi поточнi зобов’язання - 7114 тис. грн. 

Зобов’язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю, пiдтверджуються даними 

синтетичного i аналiтичного облiку. 

Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена. 

Загальна сума довгострокових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2013р. складає 99772 тис.грн., в т.ч.: 

- цiльове фiнансування - 2817 тис. грн. 

- iншi довгостроковi зобов’язання - 96955 тис. грн. 

Облiк власного капiталу 

Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок внескiв Учасникiв оголошено та сформовано грошовими коштами 

статутний капiтал в сумi 85 712 000,00 грн. (Вiсiмдесят п’ять мiльйонiв сiмсот дванадцять тисяч гривень 00 копiйок).  

Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Станом на 31.12.13 р. статутний капiтал 

повнiстю сформований. Сплата статутного капiталу пiдтверджена первинними документами. 

Сплачений i вiдображений в балансi Товариства статутний капiтал вiдповiдає установчим документам.  

Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

За результатами господарської дiяльностi у 2013 р. Товариством отримано збитки у сумi 3202 тис.грн. Сума 

непокритих збиткiв на 31.12.13р. – 58160 тис.грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами. 

Вартiсть капiталу в дооцiнках складає 4260 тис. грн. 

Додаткового капiталу Товариство не має. 

Резервний капiтал Товариством не сформовано. 

Вартiсть чистих активiв Товариства на 31.12.2013 р. складає 31812 тис. грн., що менше розмiру статутного капiталу на 

53897 тис.грн. Це не вiдповiдає вимогам п. 4 ст. 144 ЦКУ вiд 16.01.2003р.  

Згiдно п. 4 ст. 144 ЦКУ вiд 16.01.2003р. «Якщо пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року 

фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд 

статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати 

вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових 

вкладiв».  



Аудиторською перевiркою не пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його 

структури та призначення. 

Облiк доходiв i фiнансових результатiв. 

Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших 

обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами 

України з питань бухгалтерського облiку, звiтностi та оподаткуванню. 

Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi ведеться на рахунках 7 класу «Доходи вiд реалiзацiї». Визнання 

доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення зобов’язання згiдно 

критерiїв визнання доходу вiдповiдно до П(с)БО 15 «Дохiд».  

Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному.  

Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде.  

Перевiрено достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв та iнших доходiв, а також правильнiсть 

розрахунку собiвартостi та витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за звiтний перiод. Порушень не 

виявлено 

Виконання Товариством значних правочинiв  

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2013 роцi не вiдбувалося. 

Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

При проведеннi аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення 

операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i 

документи як достовiрнi. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного скептицизму, що пiсля 

перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та помилок. 

Аналiз показникiв фiнансового стану 

На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та 

рентабельнiсть Товариства (табл. 1). 

Таблиця 1 

ПОКАЗНИКИ АЛГОРИТМ Норм. на 31.12.2013р. 

1 2 3 4 

1. Аналiз фiнансового стану Товариства 

1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. 

Показує, яку частку поточних боргiв пiд-во може погасити зараз наявними коштами. Ф.1(р.1165+р.1160) 

------------------------------ 

ф.1р.1695 0,25-0,5 0 

1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi.  

Показує, яку частку поточних боргiв пiд-во може сплатити, якщо для цього використає всi свої оборотнi активи. Ф.1 

р.1195 

-------------------------- 

ф.1 р. 1695 1 – 2 2,3 

1.3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi. 

Показує, в якiй мiрi пiд-во не залежить вiд своїх кредиторiв. Ф.1 р.1495 

------------- 

ф.1 р.1300 0,5 0,21 

1.4. Коефiцiєнт структури капiталу 

Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв ф.1 (р.1595 + р.1695) 

---------------------------- 

ф.1 р.1495 0,5 –1 3,84 

1.5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом. 

Показує спiввiдношення власних коштiв i зобов’язань ф.1 р.1495 

---------------------------- 

ф.1 (р.1595 + р.1695) 1 - 2 0,26 

Загальний висновок 

Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок: 

Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших 

обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з 

питань бухгалтерського облiку та податкового законодавства. 

Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась у вiдповiднi iнстанцiї вчасно i у повному 

обсязi. 

Показники статей рiчного балансу Товариства на 31.12.2013р. вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим 

нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та 

повнота може бути пiдтверджена. 

Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi 

процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2013р.  

Таким чином, фiнансова звiтнiсть ТОВ «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «ВАШ ДIМ» вiдображає правдиву i 



неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2013 р., а також 

результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2013 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в 

Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повне найменування  

юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудит-сервiс IНК” 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 13659226 

Мiсцезнаходження: 76018, м.Iвано-Франкiвськ вул.Б.Лепкого буд. 34 офiс 1 

Реєстрацiйнi данi : Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв дата державної 

реєстрацiї 21.01.1994 р. № 10092151858 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi 

послуги Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015р. 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане 

рiшенням АПУ вiд 26.11.2009р. №208/6 № 0021 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ Свiдоцтво серiї П 000042 строк дiї з 12.03.2013 р. до 04.11.2015 р. видане 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

Керiвник Вiнтоняк Євдокiя Дмитрiвна 

Iнформацiя про аудитора 

Орлова В.К – Директор по аудиту (сертифiкат А 000023 продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012 р. №261/2 чинний 

до 23 грудня 2017 року) 

Вiнтоняк Є.Д. – сертифiкат А 002553 продовжений рiшенням АПУ вiд 21.05.2009 р. №202/2 чинний до 29 червня 2014 

року. 

Контактний телефон/факс (0342) 75-05-01 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 09 квiтня 2014 р. № 153. 

Аудит проведено в перiод з 09 по 21 квiтня 2014 р. 

21 квiтня 2014 р. 

Директор по аудиту 

(сертифiкат А 000023 

продовжений рiшенням АПУ 

вiд 29.11.2012 №261/2) 

___________В.К.Орлова Аудитори: 

(сертифiкат А 002553 

продовжений рiшенням АПУ 

вiд 21.05.2009р. №202/2) 

__________Є.Д. Вiнтоняк 

__________I.М. Гринюк 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 

за ЄДРПОУ 32181742 

Територія 
 

за КОАТУУ 4610100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 41.20 

Середня кількість 

працівників 
35 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса м. Львiв, вул. Героїв УПА, 72 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
 

V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1 3 0 

первісна вартість 1001 147 149 0 

накопичена амортизація 1002 146 146 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 32260 40083 0 

Основні засоби: 1010 81 95 0 

первісна вартість 1011 998 1055 0 

знос 1012 917 960 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 21397 19959 0 

первісна вартість 1016 21397 19959 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

40222 

 

40707 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 1333 1333 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 95294 102180 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 41976 25367 0 

Виробничі запаси 1101 18 11 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 41958 25356 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 4262 4415 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

14211 

 

14872 

 

0 

з бюджетом 1135 181 574 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6279 4912 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2637 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 25 313 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 25 313 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 5 4 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3089 1485 0 

Усього за розділом II 1195 72665 51942 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 167959 154122 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 85712 85712 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 4260 4260 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 54958 58160 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 35014 31812 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 11523 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 70219 96955 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 701 2817 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 82443 99772 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 600 2753 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 1542 3739 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 367 61 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 18515 8871 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 29478 7114 0 

Усього за розділом IІІ 1695 50502 22538 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 167959 154122 0 

 

Примітки 
 

Керівник Гаразд В.П. 

Головний бухгалтер Харитонович I.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 

за ЄДРПОУ 32181742 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 42758 56767 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 21147 ) ( 41151 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

3611 

 

15616 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 40423 400 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2851 ) ( 1997 ) 

Витрати на збут 2150 ( 813 ) ( 597 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 40362 ) ( 1111 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

8 

 

12311 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3 1 

Інші доходи 2240 1892 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3209 ) ( 8353 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 5 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1891 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

3959 

 збиток 2295 ( 3202 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

3959 

 збиток 2355 ( 3202 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3202 3959 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 524 39 

Витрати на оплату праці 2505 373 328 

Відрахування на соціальні заходи 2510 141 125 

Амортизація 2515 46 62 



Інші операційні витрати 2520 3290 1426 

Разом 2550 4374 1980 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник Гаразд В.П. 

Головний бухгалтер Харитонович I.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 

за ЄДРПОУ 32181742 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2747 

 

996 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 2471 23562 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 97 367 

Надходження від повернення авансів 3020 8 22 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 10366 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 2601 ) 

 

( 2684 ) 

Праці 3105 ( 307 ) ( 281 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 167 ) ( 143 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2674 ) ( 3434 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1917 ) ( 2671 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 757 ) ( 763 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 911 ) ( 2727 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 144 ) ( 4083 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 7525 ) ( 184 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1363 11412 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 3184 9326 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 1105 2030 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 490 ) ( 8468 ) 

необоротних активів 3260 ( 771 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 3267 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3994 -379 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 96955 5962 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 15964 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 79589 14344 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 38399 ) ( 2877 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5069 -11259 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 288 -226 

Залишок коштів на початок року 3405 25 251 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 313 25 

 

Примітки 
 

Керівник Гаразд В.П. 

Головний бухгалтер Харитонович I.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОВО-

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 

за ЄДРПОУ 32181742 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник Гаразд В.П. 

Головний бухгалтер Харитонович I.В. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ВАШ ДIМ" 
за ЄДРПОУ 32181742 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 85712 0 4260 0 54958 0 0 35014 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 85712 0 4260 0 54958 0 0 35014 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 3202 0 0 3202 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 3202 0 0 3202 

Залишок на 

кінець року 
4300 85712 0 4260 0 58160 0 0 31812 

 

Примітки 
 

Керівник Гаразд В.П. 

Головний бухгалтер Харитонович I.В. 

 


