Титульний аркуш
23.12.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№4
(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).
Директор
(посада)

ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41980215
4. Місцезнаходження: 61010, Україна, Харківська обл., Червонозаводський р-н, мiсто Харкiв,
Малом'ясницька,2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577005622, 0577005623
6. Адреса електронної пошти: inna@psp.kharkov.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):
28.04.2021, Наказ директора про затвердження рiчної iнформацiї ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за
2020рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового

https://alliance.kh.ua/projects-item/zhitl
ovij-kompleks-titul-budinok-na-pushkin

23.12.2021

ринку

skij/
(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
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
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:
Пояснення до рiчного звiту: До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi
форми: Роздiл "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня,
в зв'язку з тим, що Товариство не одержувало лiцензiй. Роздiл "Вiдомостi щодо участi емiтента
в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало
участi у створеннi юридичних осiб. Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного
секретаря" вiдсутня, оскiльки цю iнформацiю розкривають акцiонернi товариства. Роздiл
"Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному
перiодi не користувалося послугами рейтингових агентств.Роздiл "Iнформацiя про дивiденди"
вiдсутня в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Роздiл
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня в зв'язку з тим, що
Товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя
про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - вiдсутня так як Товариство не є
акцiонерним. У звiтному перiодi збори не проводились.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
3. Дата проведення державної реєстрації
05.03.2018
4. Територія (область)
Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн)
300000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 - Будiвництво житлових та нежитлових будiвель.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Мегабанк", МФО 351629
2) IBAN
UA823516290000000002600513895
3) поточний рахунок
UA823516290000000002600513895
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
До складу емiтента станом на кiнець звiтного перiоду року нiяких пiдпорядкованих пiдроздiлiв та
фiлiй не входить. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не планується.
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
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 1, середня чисельнiсть

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -немає. Фонд оплати працi проти попереднього
року зменшився на 1,2 тис. грн. i становить 112,5 тис. грн.
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
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" немає нiякої спiльної дiяльностi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтнiй перiод не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк згiдно наказу про облiкову полiтику, який
передбачає порядок документообiгу та вiдображення окремих господарських операцiй вiдповiдно
до норм дiючого законодавства у сферi бухгалтерського облiку. ТОВ"ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
застосовує комп"ютеризований спосiб ведення бухгалтерського облiку з використанням плану
рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до наказу мiнiстерства фiнансiв України.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнейним методом Основними
засобами вважаються такi активи - строк експлуатацiї яких бiльше одного року, а вартiсть бiльше
20 000 грн. До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи iз вартiстю до 1000 грн., строк
експлуатацiї яких бiльше одного року. Нарахування амортизацiї вiдбувається у першому мiсяцi
використання у розмiрi 100% iх вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв: при урахуваннi у
виробництвi - iдентифiкована собiвартiсть; при урахуваннi в готовой продукцiї - iдентифiкована
собiвартiсть. Дохiд та витрати признавати та вiдображати вiдповiдно до П(С)БО.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" займається будiвельно-монтажними роботами. Конкурентами є
будiвельнi органiзацiї регiону.
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
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" здiйснювало придбання основних засобiв.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"володiє основними засобами первiсною вартiстю -44,0
тис.грн.,залишкова вартiсть становить 31,0 тис.грн.: - машини та обладнання 31,0 тис. грн., будинки та споруди 0 тис. грн., - транспортнi засоби 0 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) 0 тис.грн. Ступiнь зносу складає 29,5 вiдсоткiв. Всi основнi засоби, що знаходяться на
балансi пiдприємства, використовуються ним в повному обсязi. Основнi засоби емiтента
знаходяться за адресою будiвництва багатоквартирного житлового будинку . Обмежень на
викоростання майна пiдприємство немає.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Нестабiльнiсть цiн на материальнi ресурси.ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" функцiонує в
нестабiльному середовищi, пов'язаному iз свiтовою економiчною кризою та панденiмою на
короновiрус. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в бiльшiй мiрi залежатиме вiд
ефективних фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватися урядом України. В цей же час не iснує
чiткого уявлення того, якi заходи вживатиме уряд України для подолання кризи.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування господарської дiяльностi ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" здiйснюється за рахунок
власних обiгових коштiв та за рахунок залучених позикових коштiв. ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI
ХХI" планує провести у 2021 роцi комплексний план органiзацiйно-технiчних заходiв щодо
отримання зниження витрат та збiльшення доходiв, з метою покращення фiнансового стану
пiдприємства, а саме: вдосконалення систем управлiння, бюджетування, планування, а також
мотивацiї спiвробiтникiв
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. Стратегiю подальшої
дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї,
полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть
емiтента в майбутньому). Планується збiльшити обсяг виконаних будiвельно-монтажних робiт.
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)
Пiдприємство планує своєчасно виконати взятi зобов'язання та досягти запланованого рiвня
прибутковостi. Освоєння нових технологiй та виробiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок за звiтний перiод не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
За результатами звiтного перiоду получений прибуток залишається у розпорядженнi
пiдприємства та використовується на потреби господарської дiяльностi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Директор
Загальнi збори
учасникiв

Структура

Персональний склад

Виконавчий орган
Вищий орган управлiння

Верховод Андрiй Миколайович
Учасники Товариства

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

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

1

2

3
Верховод Андрiй
Миколайович

директор
1

2

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

4

5

6

1965

вища, хiмiк

31

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "БАТРIС", 32566590,
Директор

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
09.08.2019,
безстроково

Опис:
Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом Товариства, а саме здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, вирiшує всi
питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Не маєсудимостi за
корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду директора ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 31 рокiв.
ТОВ
вища, спецiалiст з
"АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
14.08.2019,
головний бухгалтер
Бубир Наталiя Дмитрiвна
1973
30
облiку та аудиту
, 34862745, Головний
безстроково
бухгалтер
Опис:
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних,
трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та
бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам
Товариства, проведенням iнвентарiзацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку
i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за данними бухгалтерського облiку i
звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Не має судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 30 рокiв.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО "СI
КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ
"БОНАММ"

37189835

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

61010, Харківська обл.,
Червонозаводський р-н, мiсто
Харкiв, Малом'ясницька,2

100
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
18.10.2019

2
57/2/2019

Опис

18.10.2019

Опис

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)

Строк
виплати
проценті
в

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
0

Дата
погаш
ення
обліга
цій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Нацiональ UA500000 цільові
140
708 700
Бездокум 99 218 00
0
31.03.2
на комiсiя
0654
ентарні
0
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок
емiсiї облiгацiй без здiйснення публiчної пропозицiї.
Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України.
Одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 кв.м загальної площi квартири в багатоповерховому житловому будинку з об'єктами
торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури по вулицi Свободи.36 у м.Харковi.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi вiдповiдної квартири, обраної ним та
зазначеної у Договорi бронювання.
Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року.
58/2/2019
Нацiональ UA500000 цільові
140
320 000
Бездокум 44 800 00
0
0
31.03.2
на комiсiя
0662
ентарні
0
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок
емiсiї облiгацiй без здiйснення публiчної пропозицiї.
Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України.
Одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 кв.м загальної площi квартири в багатоповерховому житловому будинку з об'єктами

18.10.2019

Опис

18.10.2019

Опис

18.10.2019

торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури по вулицi Свободи.36 у м.Харковi.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi вiдповiдної квартири, обраної ним та
зазначеної у Договорi бронювання.
Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року.
59/2/2019
Нацiональ UA500000 цільові
420 000
6
Бездокум 2 520 000
0
0
31.03.2
на комiсiя
0670
ентарні
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок
емiсiї облiгацiй без здiйснення публiчної пропозицiї.
Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України.
Одна облiгацiя дає право на отримання одного машино-мiсця на стоянцi пiдземного паркiнгу за вiдповiдним номером (№1-№6) в
багатоповерховому житловому будинку з об'єктами торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури по вулицi Свободи.36 у м.Харковi.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi машино-мiсця за вiдповiдним номером
(№1-№6), обраної ним та зазначеної у Договорi бронювання.
Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року.
60/2/2019
Нацiональ UA500000 цільові
420 000
6
Бездокум 2 520 000
0
0
31.03.2
на комiсiя
0688
ентарні
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок
емiсiї облiгацiй без здiйснення публiчної пропозицiї.
Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України.
Одна облiгацiя дає право на отримання одного машино-мiсця на стоянцi пiдземного паркiнгу за вiдповiдним номером (№7-№12) в
багатоповерховому житловому будинку з об'єктами торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури по вулицi Свободи.36 у м.Харковi.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi машино-мiсця за вiдповiдним номером
(№7-№12), обраної ним та зазначеної у Договорi бронювання.
Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року.
61/2/2019
Нацiональ UA500000 цільові
420 000
6
Бездокум 2 520 000
0
0
31.03.2
на комiсiя
0696
ентарні
025
з цiнних
іменні
паперiв та

Опис

фондовог
о ринку
Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу з урахуванням вимог законодавства , що регулює порядок
емiсiї облiгацiй без здiйснення публiчної пропозицiї.
Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України.
Одна облiгацiя дає право на отримання одного машино-мiсця на стоянцi пiдземного паркiнгу за вiдповiдним номером (№13-№18) в
багатоповерховому житловому будинку з об'єктами торгово-розважвльної та ринкової iнфраструктури по вулицi Свободи.36 у м.Харковi.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання власником облiгацiй за актом приймання-передачi машино-мiсця за вiдповiдним номером
(№13-№18), обраної ним та зазначеної у Договорi бронювання.
Дата початку погашення облiгацiй-01 квiтня 2024 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй-31 березня 2025 року.

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)
Звiт про стан об'єкту нерухомостi Багатоквартирного житлового будинку з об'єктами
торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 у м. Харковi.
Будiвництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та
ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 в м. Харковi здiйснюється на земельнiй дiлянцi
загальною площею 0,3912 га.Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової
iнфраструктури по вул. Свободи, 36 (колишня вул. Iванова) в м. Харковi складений Генеральним
проектувальником ТОВ "НАЙС - ПРОЕКТ", (далi - Проект), у складi том №1 - том № 10, та
затверджений Наказом Директора ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за № 4 вiд 02 червня 2019 року.
Згiдно з цим зведеним кошторисним розрахунком загальна кошторисна вартiсть будiвництва
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової
iнфраструктури по вул. Свободи, 36 (колишня вул. Iванова) в м. Харковi, складає 214 652 996,00
грн. (двiстi чотирнадцять мiльйонiв шiстсот п'ятдесят двi тисячi дев'ятсот дев'яносто шiсть
гривень 00 копiйок). У 2020 роцi було проведено коригування проектної документацiї
генеральним проектувальником ТОВ "НАЙС - ПРОЕКТ" .За результатами розгляду проектної
документацiї був виданий експертний звiт ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦIЯ "ГАЛIЛЕО".
Тривалiсть будiвництва багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної
та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 в м. Харковi -24 мiсяця кiлькiсть квартир у
будинку -106, та кiлькiсть машино-мiсць на стоянцi в пiдземному паркiнгу 81.
Проектна документацiя передбачає будiвництво багатоквартирного житлового будинку з
об'єктами торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 в м. Харковi у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
Генеральним пiдрядником, який здiйснює весь комплекс будiвельно-монтажних та
пусконалагоджувальних
робiт по будiвництву багатоповерхового житлового будинку з
об'єктами торгово-розважальної та ринкової iнфраструктури по вул. Свободи, 36 у м. Харковi,
згiдно погодженої та затвердженої проектно-кошторисної документацiї - є ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ" (61010, м. Харкiв, вул.
Малом'ясницька, будинок 2, iдентифiкацiйний код юридичної особи 01413848), що дiє на
пiдставi:
- Договору № 04/19 генерального будiвельного пiдряду вiд 15.04.2019 р.;
- Лiцензiї на здiйснення господарської дiяльностi з будiвництва об'єктiв, що за класом наслiдкiв
(вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками (за перелiком видiв
робiт згiдно з додатком), виданою Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiю України
19.08.2019 р., згiдно з рiшенням вiд 07.08.2019 року та наказом про видачу лiцензiї № 44-Л,
початок дiї Лiцензiї - з 07 серпня 2019 року, строк дiї - безстроково;
- Дозволу на виконання будiвельних робiт № ХК 112191971361 вiд 16 липня 2019 року, виданого
Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України.
Станом на 31.12.2020 року було використано кошти на будiвництво у сумi 59 363 тис.грн.
Виконання плану будiвництва здiйснено на 55 %.
Виконанi роботи, а саме:
- Виконанi пiдготовчi роботи, включно: вiдключенi електромережi, мережi водопостачання та
каналiзацiйних мережi. Встановлено тимчасове електропостачання, водопостачання будiвлi.
Знесенi зеленi насадження та демонтованi наявнi ( старi) будiвлi. Обладнано будiвельний
майданчик ( встановленi будiвельнi вагончики, тимчасова огорожа, мийка колiс, охорона та т/д).
- Виконанi земельнi роботи та роботи по влаштуванню котловану.
- Встановлений баштовий кран на шпунтових палях.
- Влаштовано фундаментнi шпунтовi палi та ростверки.

- Влаштованi монолiтнi фундаментнi плити.
На стадiї завершення знаходятся наступнi роботи, якi виконанi на 85% -90 %:
- Влаштування стiн паркiнгу.
- Влаштування монолiтного каркасу та кладки з цегли, керамоблокiв та пiноблокiв .
-Влаштування перекриття.
- Цегляна кладка.
- Колони.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
24
31
0
0
24
31
0
0
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
24
31
0
0
24
31
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
31
0
0
24
31
Пояснення : Нiяких обмежень на використання майна емiтента не
iснує.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 29,5 %.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 100 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року - 26,0 тис.грн., на
кiнець року - 44,0 тис.грн.
Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду - 13,0 тис.грн.
Законсервованих основних засобiв в балансi товариства не зазначається.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Придбання та вiдчудження майнових комплексiв протягом звiтного
перiоду було. Орендованих основних засобiв немає.
Термiни користування основними засобами (за основними групами):
- машини та обладнання 5-15 рокiв.
Майно Емiтента не знаходиться в заставi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 227
-496
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
300
300
Скоригований статутний капітал
927
-796
(тис.грн)
.Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону
Опис
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих
активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його

Висновок

зобов'язань перед iншими особами
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 927 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 300
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається..

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
UA5000000654(Серiя А)
UA5000000662(Серiя В)
UA5000000670 (Серiя С)
UA5000000688 (Серiя Д)
UA5000000696(Серiя Е)
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
151 578

0
X

30.12.1899
X

X

151 578

X

X

18.10.2019
18.10.2019
18.10.2019
18.10.2019
18.10.2019

99 218
44 800
2 520
2 520
2 520

0
0
0
0
0

31.03.2025
31.03.2025
31.03.2025
31.03.2025
31.03.2025

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

194

X

X

X

0

X

X

X
X

51 794
203 566

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

д/н

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711

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

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

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

04107, Україна, Київська обл., мiсто
Київ, Тропiнiна,7-Г
д/н
д/н
0445910400
0444825214
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.
З депозитарiєм укладено договiр про
обслуговування
емiсiї/
випускiв
№ОВ-9379 вiд 22.10.2019 року.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕГАБАНК"
Акціонерне товариство
09804119
61002, Україна, Харківська обл., мiсто
Харкiв, Алчевських,3
АЕ №263494
НКЦПФР
0577602087
0577140612
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.
Договiр про обслуговування рахунку у
цiнних паперах № 07-311 вiд
25.09.2019р.
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
01001, Україна, Київська обл., мiсто
Київ, Бориса Грiнченка,3
д/н
д/н
0444983815
0444983816
Юридична особа, яка здiйснює

Опис

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

професiйну депозитарну дiяльнiсть
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.
Подання
звiтностi
до
НКЦПФР.Оприлюднення регульованої
iнформацiї.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА"ФОССТIС-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23747776
61022, Україна, Харківська обл., мiсто
Харкiв, площа Свободи,7
3794
Аудиторська Палата України
13.04.2006
0577631093
0577631093
Надання аудиторських послуг
Договiр надання аудиторських послуг
№А-1/03-20 вiд 01.03.2021 року.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI
ХХI"
Харківська область, Червонозаводський р-н

Територія
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
вова форма
господарювання
Будівництво житлових і нежитлових
Вид економічної
будівель
діяльності
Середня кількість працівників: 2
Адреса, телефон: 61010 мiсто Харкiв, Малом'ясницька,2, 0577005622
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

41980215

за КОАТУУ

6310138800

за КОПФГ

240

за КВЕД

41.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

0
0
(0)
11 455
24
26
(2)
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
59 363
31
44
( 13 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

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

1095

11 479

59 394

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

484
0
0
0
0
0
0
0

2 729
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

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

3 395
3 240
0
0
0
0
147 272
975
0
0
0
0

15 643
14 590
0
0
0
16 214
91 040
4 971
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
155 366

0
0
0
0
212
145 399

1200

0

0

1300

166 845

204 793

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

300
0
0
0
0
0
0
-796
(0)
(0)
0

300
0
0
0
0
0
0
927
(0)
(0)
0

Код
рядка

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

1495

-496

1 227

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
151 578
0
0
0
0
0

0
0
0
151 578
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
151 578

0
0
0
0
0
0
0
151 578

1600
1605

0
0

0
0

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

0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 724
15 763

0
3 598
194
144
0
0
1 270
0
0
0
0
0
0
46 926
51 988

1700

0

0

1800
1900

0
166 845

0
204 793

Керівник

ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУБИР НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI
ХХI"

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

41980215

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

0

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
3

0
0
0
351

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 3 803 )
( 1 262 )
( 1 218 )

( 928 )
( 59 )
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 6 280 )
0

( 636 )
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

64 438
0
0
( 56 231 )
(0)
(0)
0

4 702
0
0
( 4 722 )
(0)
(0)
0

2290

1 927

0

2295
2300

(0)
-204

( 656 )
0

2305

0

0

2350

1 723

0

2355

(0)

( 656 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
1 723

0
-656

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
0
Витрати на оплату праці
2505
112
Відрахування на соціальні заходи
2510
25
Амортизація
2515
13
Інші операційні витрати
2520
6 133
Разом
2550
6 283
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
114
25
2
846
987
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00
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Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI
ХХI"

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

41980215

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
4 590
3 454

0
0
0
0
0
0
0

3025

3

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 78 295 )
( 91 )
( 47 )
( 569 )
(0)

( 16 143 )
( 91 )
( 47 )
( 419 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
( 3 320 )
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
-74 275

(0)
(0)
-16 700

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

3200
3205

93 639
0

156 280
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
7 700

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 21 )
(0)
( 23 914 )

( 151 996 )
( 26 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
77 404

(0)
4 258

3300
3305

0
15 966

0
29 627

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 15 099 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 16 223 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
867
3 996
975
0
4 971

(0)
13 404
962
13
0
975
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2020

за ЄДРПОУ

41980215

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
300
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-796
0

4010
4090
4095

0
0
300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-496
0

0
0
-796

0
0
0

0
0
0

0
0
-496

0

1 723

0

0

1 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
300

0
0

0
0

0
0

1 723
927

0
0

0
0

1 723
1 227

Керівник

ВЕРХОВОД АНДРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БУБИР НАТАЛIЯ ДМИТРIВНА

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2020 рiк
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
(надалi - "Товариство")
I. Загальнi вiдомостi про Товариство.
Назва Товариства:
повна:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
скорочена:
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
Мiсцезнаходження Товариства: вулиця Малом'ясницька, буд.2, м. Харкiв, Харкiвська обл..,
61001
Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010: 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на "31" грудня 2020 року склала 2 осiби.
Товариство створено 05 березня 2018 року та дiє вiдповiдно до чинного законодавства України.
Товариство створено з метою формування ринку товарiв та послуг, задоволення потреб
громадян пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi у продукцiї та товарах, якi
виробляються, роботах, що виконуються та послугах, що надаються у сферах, визначених
предметом дiяльностi, а також з метою отримання прибутку.
Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть подано в тисячах гривень без десяткових знакiв.
Фiнансова звiтнiсть Товариства на "31" грудня 2020 року була пiдготовлена у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Пiдготовка фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва Товариства - надання оцiнок та припущень, що
впливають на наведенi в звiтностi суми активiв та зобов'язань Товариства; розкриття умовних
активiв та зобов'язань станом на звiтну дату i наведенi у звiтностi суми доходiв i витрат за звiтний
перiод. Фактичнi результати можуть несуттєво вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. При застосуваннi
облiкової полiтики керiвництво Товариства застосовувало власний розсуд.
2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань,
розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi
з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковї оцiнки постiйно аналiзуються на предмет
необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були
переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1)
Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2)
Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на
продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що
продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3)
Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi.
4)
Строки корисного використання основних засобiв обгрунтованi; Компанiєю оцiнено, що
цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу,

т. я. Компанiя їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
5)
Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї,
визначеної облiковою полiтикою.
6)
Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю без даних бiржових курсiв на
останнiй день звiтного перiоду мiстить припущення щодо незмiнностi економiчних умов, або
навпаки, припущення щодо змiнностi умов, що позначається на справедливiй вартостi. Внаслiдок
цього, по тих акцiях та iнструментах власного капiталу, для яких вiдсутнiй активний ринок та
справедливу вартiсть яких достовiрно визначити не можливо, Компанiєю застосовується метод
облiку за собiвартiстю iз перевiркою на знецiнення, без реверсування збиткiв вiд знецiнення.
8) Фiнансовi активи, якi не призначенi для торгiвлi, облiковуються пiсля першого визнання за
справедливою вартiстю. Товариством через вiдсутнiсть активного ринку та недостатнiсть
iнформацiї можливо використовувати первiсну вартiсть в якостi справедливої.
9)
Компанiєю оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або погашення зобов'язань,
вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв з дати балансу для кожного рядка
активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш нiж протягом календарного року; додатковi
розшифрування не надаються, окрiм опису, що наведений у контекстi ризикiв лiквiдностi.
10)
Компанiєю оцiнено, що договори оренди не мiстять ознак фiнансової оренди та
класифiкуються як операцiйна оренда.
11)
Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять певнi припущення
стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на зобов'язання, сукупний дохiд та капiтал.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть активу складається з цiни придбання,
затрат, безпосередньо зв'язаних з введенням в експлуатацiю, первiсної оцiнки зобов'язання по
виводу з експлуатацiї та витрат по позиках для активiв, що вiдповiдають критерiям капiталiзацiї.
Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод з урахуванням класифiкацiї
основних засобiв (транспортнi засоби, машини та обладнання, меблi та приладдя, iншi основнi
засоби). Строки корисного використання по класах:
транспортнi засоби - 5 рокiв;
машини та обладнання - 5 роки;
меблi та приладдя - 5 роки;
iншi основнi засоби - 5 роки.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнює нулю.
Вартiсть капiтального ремонту капiталiзується, якщо передбачається, що вiн подовжить строк
використання вiдповiдного активу або значно пiдвищить його спроможнiсть приносити
економiчнi вигоди. Витрати на роботи по технiчному обслуговуванню вiдносяться на витрати у
момент понесення вiдповiдних витрат.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Нематерiальнi активи амортизуються
за прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю, якщо вiдсутнiй активний ринок для
таких активiв.
Запаси
Запаси оцiнюються по найменшiй з двох величин: первиннiй вартостi або чистiй вартостi
реалiзацiї.При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.
Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання)

Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю
залежно вiд їх класифiкацiї. Початок та припинення визнання фiнансових iнструментiв чiтко
регламентуються МСФЗ.
Вiдповiдно до МСФЗ 32 - фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до
виникнення активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або
iнструмента у iншого суб'єкта господарювання.
Вiдповiдно до МСФЗ 9 фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю,
при цьому, фiнансовi iнструменти, крiм таких що оцiнюються за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартiстю
плюс/мiнус витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої
вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди.
Фiнансовi активи
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за наступними категорiями:
а) фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у
прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, без перевiрки на зменшення
корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi);
б) фiнансовi активи утримуванi до погашення (облiковуються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням ефективної вiдсоткової ставки, перевiряються на зменшення корисностi);
в) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна ДЗ (облiковується
за амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi);
г) фiнансовi активи доступнi для продажу (облiковуються за справедливою вартiстю,
перевiряються на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у капiталi
(через iнший сукупний дохiд); якщо неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть акцiй
та iнших iнструментiв власного капiталу - облiковуються за собiвартiстю);
д) депозити;
є) грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв в банках i в касi.
Компанiя проводить оцiнку iснування об'єктивних рис знецiнення фiнансових активiв, крiм тих,
що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку.
Сума збитку вiд знецiнення оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Приведена вартiсть майбутнiх
грошових потокiв дисконтується за ефективною вiдсотковою ставкою по фiнансовому активу.
Згiдно МСФЗ 9 Товариство не проводить аналiз на обезцiнення активiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов'язання
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання за наступними категорiями:
а) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, змiна справедливої
вартостi вiдображається у фiнансовому результатi);
б) iншi фiнансовi зобов'язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
ефективної вiдсоткової ставки).
Зобов'язання по строку їх погашення класифiкуються на короткостроковi (зi строком погашення
протягом 12 мiсяцiв з дати балансу) та довгостроковi.
Знецiнення активiв
Зменшення корисностi фiнансових активiв аналiзується у разi, якщо балансова вартiсть активу
перевищує його вартiсть вiдшкодування. Зменшення корисностi фiнансових активiв
застосовується до активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (позики, борговi цiннi
папери та дебiторська заборгованiсть, якi мають граничнi термiни погашення).
Згiдно МСФЗ 9 Товариство не проводить аналiз на обезцiнення активiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю.
Резерви

Резерв щорiчних вiдпусток формується на основi розрахунку зобов'язання за щорiчною
вiдпусткою, виходячи з кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки та середньої заробiтної плати за
останнi 12 мiсяцiв.
Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються в балансi. Стислий опис таких зобов'язань ( при їх
наявностi) , сума, iнформацiя щодо невизначеностi суми або строку погашення та сума
очiкуваного погашення зобов'язання iншою стороною наводяться в примiтках.
Визнання доходiв i витрат
Дохiд визнається за методом нарахування пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання,
що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв
учасникiв Компанiї), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Критерiї визнання доходу та специфiчнi умови стосовно визнання рiзних типiв доходу вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 "Виручка по договорах з покупцями".
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капiталу Компанiї (за винятком зменшення капiталу
внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду,
вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Оренда
Оренда майна класифiкується як фiнансова, якщо всi iстотнi ризики i вигоди вiд володiння
предметом оренди переданi орендарю. Права на майно не обов'язково повиннi бути переданi. Усi
iншi види оренди класифiкуються як операцiйна.
Компанiя як орендар: платежi з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд
рiвномiрно протягом строку оренди.
Доходи та витрати (склад)
У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi прибутки та
збитки, класифiкуються по групах, склад яких вiдповiдає складу доходiв та витрат за
мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає
вимогам МСФЗ. Витрати вiдображаються за функцiєю витрат iз додатковим розкриттям за
характером витрат.

Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом iз розбивкою потокiв грошових
коштiв на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть.
Всi проценти та дивiденди отриманi класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть (для страховикiв
це є iнвестицiйним доходом), проценти та дивiденди сплаченi - як фiнансова дiяльнiсть.
4. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2020 року i пiзнiше
"
МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки";
"
МСБО 23 "Витрати на позики";
"
МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть";
"
КТМФЗ 16 "Хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську одиницю".
МСБО 8
Визначення поняття "суттєвий" вiдтепер застосовується у тому ж виглядi, що i у п. 7 МСБО 1

"Подання фiнансової звiтностi":
Суттєвий - пропущення або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи у
сукупностi) впливати на економiчнi рiшення, якi приймають користувачi на основi фiнансової
звiтностi. Суттєвiсть залежить вiд розмiру та характеру пропуску чи викривлення, що оцiнюються
за конкретних обставин. Розмiр або характер статтi, або їх поєднання, може бути визначальним
чинником.
Також з МСБО 8 було вилучено п. 6, який припускав, що користувачi мають вiдповiднi знання з
бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з
достатньою ретельнiстю, що порушує принцип нейтральностi i неупередженостi облiкової
полiтики.
Крiм того, внесено змiну до п. 20, згiдно з якою дострокове застосування МСФЗ не є
добровiльною змiною в облiковiй полiтицi.
Не має суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчується 31.12.2020
року.
МСБО 23
Пункт 14 було дещо доповнено. Зокрема, ним тепер передбачається, що у тiй мiрi, у якiй суб'єкт
господарювання запозичує кошти загалом i використовує їх з метою отримання квалiфiкацiйного
активу, цей суб'єкт господарювання має визначати суму витрат за позиками, що пiдлягають
капiталiзацiї, застосовуючи норму капiталiзацiї до витрат на цей актив.
Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат за позиками стосовно
всiх позик суб'єкта господарювання, що непогашенi протягом перiоду. Однак суб'єкт
господарювання має виключити з цих розрахункiв витрати за позиками, здiйсненими спецiально з
метою отримання квалiфiкацiйного активу допоки значною мiрою усi заходи, необхiднi для
пiдготовки цього активу до передбачуваного використання або реалiзацiї, не будуть завершенi.
Сума витрат за позиками, капiталiзована суб'єктом господарювання протягом перiоду, не повинна
перевищувати суму витрат за позиками, понесених протягом цього перiоду.
Не має суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчується 31.12.2020
року
МСБО
40
"Iнвестицiйна
нерухомiсть"
Додано пропущений п. 24, за яким якщо оплату за iнвестицiйну нерухомiсть вiдстрочено, її
собiвартiстю є грошовий еквiвалент цiни. Рiзниця мiж цiєю сумою та загальною сумою платежiв
визнається як витрати на вiдсотки за перiод надання кредиту.
Розширено п. 53, який передбачає ситуацiю, коли неможливо достовiрно оцiнити справедливу
вартiсть.
Не має суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчується 31.12.2020
року
КТМФЗ 16
Виправлено помилкове посилання на МСБО 39 на правильне на МСФЗ 9. Як i в попереднiх
випадках, внесено деякi косметичнi правки та узгоджено правильний переклад термiнiв, що
вживаються.
Не має суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчується 31.12.2020
року.
5. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
o
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;

6. Економiчне становище, у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть.
Стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i досягнень, а
також вiд ефективностi економiчних i фiнансових заходiв, що вживаються урядом країни.
Керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на галузi
економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй
фiнансовий стан Товариства. Керiвництво Товариства впевнене, що воно вживає всi необхiднi
заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.
Сучаснi технологiї будiвництва дозволили ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" здiйснювати
дiяльнiсть постiйно незалежно вiд сезонностi або циклiчностi, обумовленої зовнiшнiми
факторами. У звiтному перiодi товариство не здiйснювало операцiй не типових за своїм
характером, обсягом або впливом на характер i суми статей, що впливають на активи,
зобов'язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв.
Товариство функцiонує i буде вести операцiї в прогнозному майбутньому.
Вплив пандемiї COVID-19
Наприкiнцi 2019 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення вiрусу COVID-19
(коронавiрус). У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в усьому свiтi, викликаючи
перебої в бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У березнi 2020 року, Всесвiтня органiзацiя охорони
здоров'я визнала ситуацiю з коронавiрусом пандемiєю.
У березнi 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання
поширенню вiрусу в країнi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт
(включаючи мiжмiськi), повiтряний рух мiж певними країнами, роботу громадських установ та
громадськi заходи. Уряд також закликав бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для своїх
працiвникiв.
Обмежувальнi заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на
загальну економiку України i державний бюджет. Вiн може надати непрямий негативний вплив
на господарську дiяльнiсть Товариства через зниження попиту на послуги Товариства, затримки в
погашеннi боргiв через можливий негативний вплив пандемiї на клiєнтiв, девальвацiї валюти та
iн.
Оскiльки ситуацiя нестабiльна i швидко змiнюється, керiвництво не вважає за доцiльне давати
кiлькiсну оцiнку потенцiйного впливу цього спалаху на дiяльнiсть Товариства.
Керiвництво продовжить монiторинг потенцiйного впливу наслiдкiв пандемiї i вживатиме всi
можливi заходи для пом'якшення будь-яких наслiдкiв на безперервну господарську дiяльнiсть
Товариства.
На дату складання цього рiчного звiту Товариство продовжує свою дiяльнiсть i контролюється
необхiдним мiнiмумом персоналу, який приймає необхiднi заходи безпеки.
7. Фiнансова звiтнiсть
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на "01" сiчня 2021 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби
Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово - господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України
- гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з "01" сiчня 2020 року по "31" грудня 2020 року.
Склад фiнансової звiтностi:
Форма № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан).
Форма № 2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Форма № 4 Звiт про власний капiтал
Письмовi Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
7. Вiдображення в звiтностi.
1. Виручка вiд реалiзацiї.
Стаття за 2019р. (тис. грн.) за 2020р. (тис. грн.)
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, послуг
-

-

2. Адмiнiстративнi витрати представленi наступним чином:
Адмiнiстративнi витрати за 2019р. (тис. грн.) за 2020р. (тис. грн.)
Матерiальнi витрати Витрати на оплату працi
114
112
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25
25
Амортизацiя 2
13
Iншi операцiйнi витрати
846
6133
Разом: 987
6283
3. Податок на прибуток.
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей
фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий ефект змiн цих тимчасових
рiзниць був розрахований, виходячи з вiднесення цих рiзниць на витрати у податковiй декларацiї
пiдприємства за такими ставками:
18,0% з 1 сiчня 2014 року по теперiшнiй час.
Так як сума тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей
фiнансового звiтування та їхньою податковою базою не суттєва, керiвництво Товариства
прийняло рiшення не розраховувати тимчасовi рiзницi.
4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Товариства були представленi наступним чином:
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р.
(тис. грн.)
Капiтальнi iнвестицiї в будiвництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Свободи, 36
в м. Харковi 11 455 59 363
5. Основнi засоби.
Основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

Первiсна iсторична вартiсть основних засобiв:
Основнi засоби
Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р. (тис. грн.)
Будинки та споруди Iншi 26
44
Накопичена амортизацiя склала 2
13
Вибуття та переоцiнки на протязi 2020 року не здiйснювались.
6. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи Товариство не має.
Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р. (тис. грн.)
Первiсна iсторична вартiсть нематерiальних активiв
7. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
Дебiторська заборгованiсть Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р. (тис. грн.)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
3395 15643
в т.ч.
ТОВ "БРIК СЕРВIС" 1250 7227
ТОВ "НАЙС-ПРОЕКТ"
309
280
ПРАТ "ХАРКIВСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ" 1836 7786
iншi 350
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
3240 14590

8. Грошовi кошти.
Грошовi кошти представленi в звiтностi наступним чином:
Грошовi кошти
Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р. (тис. грн.)
Готiвка
Поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi 973
4971
Грошi та їх еквiваленти разом:
973
4971
9. Поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї представленi в звiтностi наступним чином:
Поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р.
(тис. грн.)
Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi ТОВ КУА "ГРI" (ЗНВПIФ "АЛЬФА")
147 041
90
809
Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi ТОВ КУА "ПРУДЕНТ"
231
231
Поточнi фiнансовi iнвестицiї. разом:
147 272
91 040

10. Капiтал.
Капiтал, представлений в розмiрi:

Капiтал
Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на 31.12.2020р. (тис. грн.)
Зареєстрований статутний капiтал
300
300
Неоплачений капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (796) 927
Всього власний капiтал:
(496) 1227
Станом на 31.12.2020р. статутний капiтал повнiстю внесений та складається з
100 %, якi належать Третьякову Андрiю Дмитровичу в сумi 300 000,00 грн
(Триста тисяч гривень 00 копiйок)
11. Iншi довгостроковi зобов'язання .
Iншi довгостроковi зобов'язання представлений цiльовi iменнi без документарна облiгацiя
в розмiрi:
№ п/п Реквiзити свiдоцтв про реєстрацiю випускiв облiгацiй Орган, що видав вiдповiдне
свiдоцтво
Вид облiгацiй Кiлькiсть облiгацiй Номiнальна вартiсть облiгацiї, тис грн
Загальна сума випуску, тис грн. Форма випуску
Форма iснування
Вiдомостi
про фондовi бiржi, на яких продавались або продаються цiннi папери емiтента (у разi здiйснення
таких операцiй)
Вiдомостi про фондовi бiржi, до лiстингу яких включенi облiгацiї емiтента)
1
№57/2/2019 вiд 18.10.19р НКЦПФР
цiльовi iменнi708700
0,140 99
218
цiльовi iменнi (серiяА)
бездокументарна
2
№58/2/2019 вiд 18.10.19р НКЦПФР
цiльовi iменнi320000
0,140 44
800
цiльовi iменнi (серiяВ)
бездокументарна
3
№59/2/2019 вiд 18.10.19р НКЦПФР
цiльовi iменнi6
420
2 520 цiльовi
iменнi (серiяС)
бездокументарна
4
№60/2/2019 вiд 18.10.19р НКЦПФР
цiльовi iменнi6
420
2 520 цiльовi
iменнi (серiяД)
бездокументарна
5
№61/2/2019 вiд 18.10.19р НКЦПФР
цiльовi iменнi6
420
2 520 цiльовi
iменнi (серiяЕ)
бездокументарна
Всего
151 578
12. Кредиторська заборгованiсть.
Поточна кредиторська заборгованiсть була представлена наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2019р. (тис. грн.) Станом на
(тис. грн.)
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари роботи послуги
3598
в т.ч.
ТОВ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ"ЕТАЛОН"
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ"БРIК ХАУС"
301
Iншi 92
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Iншi поточнi зобов'язання 15724 46926
в т.ч.
ТОВ "Батрiс" 11169 12499
ТОВ "Констант Лiдер XXI "
16800

-

3205

39

194

31.12.2020р.

ПРАТ "Харкiвсталь- конструкцiя " 879
49
ТОВ "Сота "
15480
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАДЬНIСТЮ "IРIС IНВЕСТ"
Iншi 1729 2098

1947

-

13. Пов`язанi особи.
Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або одна
з них має можливiсть контролювати iншу чи може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
До пов'язаних сторiн належать:
- учасники Товариства та члени їх сiмей
14. Розкриття iншої iнформацiї.
Судовi позови
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучено в судовi розгляди i до нього не
висуваються iншi претензiї. Керiвництво Товариства вважає, що в кiнцевому пiдсумку
зобов'язання, якщо таке буде, що випливає з рiшення таких судових розглядiв або претензiй, не
зробить iстотного впливу на фiнансове становище або майбутнi результати дiяльностi
Товариства. Станом та 31.12.2020 р. Товариство не мало суттєвих претензiй, якi були б висунутi
по вiдношенню до нього.
15. Управлiння ризиками.
Управлiння ризиком капiталу
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi
пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку учасникiв за розрахунок
оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно
переглядає структуру свого капiталу.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованiсть, а
також iншi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення
фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, такi
як дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання.
Полiтика управлiння ризиком включає здiйснення контролю лiквiдностi шляхом планування
поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською та
кредиторською заборгованiстю.
16. Операцiйнi сегменти.
Товариство здiйснює односторонню дiяльнiсть та не має операцiйних сегментiв.
17. Подiї пiсля звiтної дати.
Подiї пiсля дати балансу - це сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються вiд дати
балансу до дати затвердження фiнансових звiтiв.
Пiсля дати балансу в Товариствi не вiдбувалось подiй, якi є суттєвими i якi можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв (наприклад, значне об'єднання бiзнесу, оголошення
плану про припинення дiяльностi, iстотнi придбання активiв).

З несприятливих подiй, якi могли б мати вплив на фiнансову дiяльнiсть Товариства, можна
видiлити змiни в цiнах на активи та в курсах обмiну iноземних валют, в зв'язку з посиленням
впливу економiчної кризи в Українi, а також змiни ставок податкiв або податкового
законодавства.
За вiдсутнiстю iнформацiї про умови, якi iснували на дату балансу, Товариство не
визнавало та не коригувало фiнансовi звiти стосовно подiй пiсля дати балансу. Фiнансовi звiти
складено на основi припущення безперервностi. Ряд чинникiв, якi стосуються поточної та
очiкуваної прибутковостi Товариства, потенцiйнi джерела вiдновлюваного фiнансування,
припускають, що Товариство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному
майбутньому.
18. Затвердження фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Товариства
"25" лютого 2021 р.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

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

2

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

3
4
5
6
7
8
9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ФОССТIС-АУДИТ"
1 - аудитори
23747776
61022, м.Харкiв, площа Свободи,
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14 Текст аудиторського звіту
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" (надалi ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"), що
додається, яка складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звiту
про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi та
Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до
фiнансової звiтностi, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi згiдно чинного
законодавства України.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого Звiту, повний комплект фiнансової звiтностi, що додається,
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" за рiк, що закiнчився 31 грудня

2020 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до застосовної концептуальної основи - Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.99 р. № 996.
Основа для думки iз застереженням
На модифiкацiю думки аудитора вплинуло наступне:
Станом на 31.12.2020 року на балансi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПРЕМIУМ СIТI ХХI" облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї, призначенi для торгiвлi.
Вiдповiдно до вимог ПСБО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" та облiковiй полiтицi пiдприємства
поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються Товариством за справедливою вартiстю. У зв'язку
з вiдсутнiстю активного ринку, справедлива вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй
визначена пiдприємством за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.
Товариством не повнiстю розкрита iнформацiя щодо процедур, порядку, або управлiнських
рiшень, на пiдставi яких визначається справедлива вартiсть фiнансових активiв, по яких немає
активного ринку. Тобто iснує певна невизначенiсть щодо впливу цього питання на фiнансову
звiтнiсть звiтного перiоду.
Аудиторська перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII, Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд
час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства.
Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, згiдно з нашим професiйним судженням, були
найбiльш значущими для нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Крiм питань,
викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що немає ключових
питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
Пояснювальний параграф
В перiодi пiсля дати складання фiнансової звiтностi (31.12.2020 р.) до дати аудиторського
висновку (12.03.2021 року) мали мiсце подiї, якi можуть суттєво впливати на
фiнансово-господарський стан Пiдприємства та призвести до значної змiни вартостi його
чистих активiв.
ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI" функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному iз свiтовою
економiчною кризою та панденiмою на короновiрус. Полiпшення економiчної ситуацiї в
Українi в бiльшiй мiрi залежатиме вiд ефективних фiскальних i iнших заходiв, якi
здiйснюватися урядом України. В цей же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи
вживатиме уряд України для подолання кризи.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.Iнша iнформацiя
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями,

за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в України та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатiв цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування пiдприємства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Цiлями нашого аудиту є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому
не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Об?рунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй
або умов, якi поставили пiд значний сумнiв можливiсть ТОВ "ПРЕМIУМ СIТI ХХI"
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
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