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м. Київ
2019 рік

                       Мета фінансової звітності, складеної Публічним акціонерним товариством   «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» - ПАТ «КиївЗНДІЕП» (далі – Товариство) - задоволення інформаційних потреб користувачів, в зв’язку з чим, більшість статей форм фінансової звітності за 2018 рік, складеної  за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ),  розкриваються у примітках.
Примітка 1. Облікова політика
Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства
Повне найменування
Публічне акціонерне товариство  «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» - ПАТ «КиївЗНДІЕП»
Код за ЄДРПОУ
01422826
Населений пункт (місто)
м. Київ
Район
Печерський
Поштовий індекс
01133
Вулиця, будинок
бульвар Лесі Українки, буд. 26
Дата проведення державної реєстрації
17.05.1994 р.
Місце проведення державної реєстрації
Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований пайовий капітал (тис. грн.)
46
Види діяльності за КВЕД - 2010
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 
58.19 Інші види видавничої діяльності
71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 
85.14 Вища освіта
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність 
Товариство створене на підставі наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 30.03.1994 р. № 73 шляхом перетворення Державного підприємства «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 р. № 210 «Про корпоратизацію підприємств».
Засновником Товариства є Держава в особі уповноваженого органу управління – Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, яке утворено відповідно до Постанови КМУ від 01.03.2007 р. № 323 «Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України».
Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» та Відкритого акціонерного товариства «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву».
Дата звітності за звітний період: Фінансова звітність Товариства складається  за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) за період що розпочався      01 січня 2018 року та закінчився 31 грудня 2018 року станом на кінець дня 31.12.2018 року. На виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансова звітність складена згідно з вимогами МСФЗ, датою переходу на МСФЗ Товариством було обрано       01 січня 2011 року.
Валюта звітності: українська гривня.
Результати від господарської діяльності: Результати діяльності Товариства за звітний період розкриваються у Звіті про фінансові результати. 
За  2018 рік доходи Товариства склали 20305 тис. грн. та сформовані за рахунок: 
·	Доходу від реалізації           -   20305 тис. грн.
  Загальна сума витрат Товариства за 2018 рік склала 20107 тис. грн., які в своїй структурі мають:
·	собівартість виготовленої продукції – 45,09% (9066 тис. грн.);
·	адміністративні витрати                     – 52,33% (10522 тис. грн.);
·	інші операційні витрати                     –  2,58%  (519 тис. грн.);
Чистий фінансовий результат Товариства – прибуток 208 тис грн.
Інформація про рух капіталу за звітний рік наведена у звіті про рух капіталу (грошових коштів).

Злиття, приєднання, поділ, перетворення 

Станом на 31 грудня 2018 року не має відокремлених підрозділів. За 2018 рік Товариство не мало намірів злиття, приєднання, поділу, перетворення.


Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин

Керівництво Товариства здійснювало у звітному періоді безперервну діяльність та прогнозує, що володіє достатніми ресурсами для продовження своєї діяльності у найближчому майбутньому. Крім того, керівництво не володіє інформацією про наявність невизначеності, яка може викликати сумніви щодо можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується виходячи із припущення про безперервність діяльності.

Припинення окремих видів діяльності: Припинення окремих видів господарської діяльності протягом  2018 року у Товаристві не відбувалось.
 
Обмеження щодо володіння активами: У 2018 році укладалися угоди, що не передбачали обмеження щодо володіння активами,  договори застави не оформлялись.
Станом на 31 грудня звітного року справ, що розглядалися у суді, зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням і не відображені у балансі, не було.

Управління Товариством. Відповідальність і функції Наглядової ради та Правління.
Формування складу органів корпоративного управління здійснюється відповідно до ст. 8 Статуту Товариства.   
 Протягом звітного періоду в Товаристві працювали наступні органи управління: 
- вищий орган в особі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, виконує повноваження загальних зборів акціонерів та наглядової ради до моменту прийняття рішення про приватизацію;
- виконавчий орган - директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
Протягом 2018 року не проводились позачергові збори акціонерів Товариства.

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності

                     Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики, формується на принципах  обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні). 
                  З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО): МСФЗ  1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»;   МСБО  1 «Подання фінансової звітності»; МСБО  2 «Запаси»; МСБО  8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 12 «Податок на прибуток»; МСБО 16 «Основні засоби»; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 19 «Виплати працівникам»; МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; МСБО 38 «Нематеріальні активи».
            При тому, що фінансова звітність станом на 31.12.2018 р. складена за МСФЗ,    Товариством враховано Правовий режим застосування МСФЗ в Україні, запроваджений Міністерством фінансів України, а саме: «Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-правових актів щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо». Прийняті до уваги вимоги:
             - Наказу Мінфіну від 27.06.2013 р. № 627 «Про затвердження змін до деяких нормативно правових актів з бухгалтерського обліку»;
             - Наказу Мінфіну від 30.12.2013 р. № 1192 «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку»;
             - Наказу Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
             - Наказу Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
            - Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені  наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433; 
            - Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.
Примітка 1.3. Інвестиційна нерухомість

Протягом 2018 року Товариство не здійснювало операції з інвестиційною нерухомістю.

Примітка 1.4. Основні засоби

Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість більше 6 000,00 грн.
Обліковою політикою щодо всіх груп основних засобів Товариством обрана модель собівартості відповідно до параграфу 30 МСБО 16 «Основні засоби», за вимогами якого об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Щорічно Товариство аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об’єктів або їх груп. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не виявило ознак зменшення корисності.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється комісією банку під час їх первісного визнання  прямолінійним методом:
Найменування необоротних матеріальних активів
Строк корисного використання необоротних матеріальних активів
будинки, споруди і передавальні пристрої
 10 - 20 років
обладнання
5 років
транспортні засоби
 5 років
інструменти,  інвентар
4 роки
меблі
4 роки
комп’ютерне та телефонне обладнання
3 роки
інші необоротні матеріальні активи (крім малоцінних)
 12 років

Протягом 2018 року змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, переоцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалась. Основні засоби не надавались під заставу зобов’язань. Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались.

Примітка 1.5. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи (НА) – актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується Товариством з метою використання протягом періоду понад один рік (або одного операційного циклу, якщо він довший за рік) у своїй діяльності, в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.
            Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. складає 6 тис. грн. - враховано вартість придбаного програмного забезпечення. Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Протягом 2018 року зміни методу амортизації нематеріальних активів Товариства не відбувалось, переоцінка первісної вартості не здійснювалась, перегляду терміну корисного використання нематеріальних активів не було, договори про придбання в майбутньому нематеріальних активів Товариством не укладались.
 
Примітка 1.6 Оперативний лізинг (оренда)

        Під час укладення договорів, визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, міститься в аналізі змісту угоди. При цьому, визначається чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право користування активом в результаті даної угоди.
Товариство в якості орендаря: угоди протягом звітного періоду не укладало.
Товариство в якості орендодавця: Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. 
Станом на 31 грудня  2018 року Товариством надавалися по 152 угодах активи – офісні  приміщення у оперативну оренду, за умовами яких, Товариство є орендодавцем. Договори фінансового лізингу Товариством не укладалися.

Примітка 1.7 Податок на прибуток 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Податковим Кодексом України  (далі – ПКУ). Ставка податку на прибуток на                            31 грудня 2018 року, відповідно до норм ПКУ, складає 18 % від прибутку до оподаткування. 
За результатами 2018 року в податковому обліку об’єкт оподаткування - 255,6 тис.грн.
Податок на прибуток - 46,0 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2018 року Товариством визнано відстрочених податкових активів в розмірі 334 тис.грн.

Примітка 2. Основні засоби

Товариство визнає  матеріальний об’єкт  основним засобом, якщо він утримується з метою використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання якого більше одного року та вартість більше 6 000 грн. 
Основні засоби відображені за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу, згідно з правилами прямолінійного методу амортизації. Обліковою політикою щодо всіх груп основних засобів Товариством обрана модель собівартості, відповідно до параграфу 30 МСБО 16 «Основні засоби». Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення (модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди. 
Протягом звітного періоду основні засоби Товариством  у заставу не передавались.
   У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу.
В 2018 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 190 тис. грн. за рахунок власних джерел, на цю суму були придбані основні засоби.
Зменшення вартості основних засобів протягом звітного періоду, які виникали у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у Товаристві, не відбувалося.

Примітка 3. Запаси

Станом на 31 грудня 2018 р. вартість запасів (виробничих запасів) в балансі Товариства складала 131 тис. грн. Вибуття запасів відображається за методом ФІФО.

Примітка 4. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість рахується відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», визнається Товариством як фінансові активи.  Станом на 31.12.2018 р. складає:
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 5818 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість  –   2143 тис. грн.

Примітка 5. Грошові кошти

Гроші та їх еквіваленти складаються з готівки та коштів на рахунку в банках, станом на 31.12.2018 р. становили 815 тис. грн., в тому числі: готівка - 0 тис. грн., рахунки в банках – 546,0 тис. грн., що підтверджується відповідними виписками банківських установ.

             Примітка 6. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
 Довгострокові забезпечення виплат персоналу - 103 тис. грн. – відображено сума довгострокових виплат персоналу (витрати на оплату майбутніх відпусток) розмір яких, на дату балансу, може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок.
     Примітка 7. Поточні зобов’язання
           Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями:            
- товари, роботи, послуги – 2176 тис. грн.;
          - розрахунки з бюджетом – 5493 тис. грн. (в тому числі з податку на прибуток - 391 тис. грн.);
        -   розрахунки зі страхування - 26 тис. грн.; 
          - розрахунки з оплати праці – 77 тис. грн.
  Інші поточні зобов’язання –    563	тис. грн.
  Кредиторська заборгованість обліковуються відповідно до вимог МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. 
Примітка 8. Власний капітал

    Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 22114 тис. грн., в тому числі:
              Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 
 46 тис. грн. відповідно до суми, зафіксованої в Статуті. Зареєстрований (пайовий) капітал поділено на 8667 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 грн. кожна. Засновнику - Міністерству регіонального розвитку та будівництва України належить 100 % акцій.
             Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 22068 тис. грн., в тому числі чистий фінансовий результат за наслідками діяльності за 2018 рік - прибуток 208 тис. грн.
  Примітка 9.  Розкриття інформації щодо вартості чистих активів
На підставі даних Звіту про фінансовий стан підприємства (Балансу) Товариства станом на 31.12.2018 р.  розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром зареєстрованого (пайового) капіталу. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій НКЦПФР  щодо визначення вартості чистих активів акціонерних  товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 „Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації”.
Розрахунок вартості чистих активів
№
п/п

Зміст
Рядок
Балансу
Сума
(тис. грн.)
1
Склад активів, які приймаються до розрахунку

1.1
Необоротні активи

Нематеріальні  активи
1000
6

Незавершені капітальні інвестиції
1005
0

Основні засоби (залишкова вартість)
1010
15073

Інвестиційна нерухомість
1015
1128

Відстрочені податкові активи
1045
334
Всього:                                                                                                                                 
16541

1.2
Оборотні активи:

 Запаси
1100
131

 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
5818

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
1130
3478

 Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
2143

 Грошові кошти та їх еквіваленти
1165
815

 Витрати майбутніх періодів
1170
-

 Інші оборотні активи
1190
3446
Всього 
15834
Разом активи
32375
2
Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
2.1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Пенсійні забезпечення
1505
0

Довгострокові  забезпечення (витрат персоналу)
1520
0

Цільове фінансування 
1525
0
Всього
0
2.2
Поточні зобов’язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за: 



- товари, роботи, послуги
1615
2176

- розрахунками з бюджетом
1620
5493

- розрахунками зі страхування
1625
26

- розрахунками з оплати праці
1630
77

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
1074

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
156

Поточні забезпечення
1660
103

Інші поточні зобов’язання
1690
563
Всього:
10261
Разом пасиви (зобов’язання)
10261
                Вартість чистих активів становить 22114 тис. грн. (33375 – 10261) і перевищує   розмір статутного капіталу на 22068 тис. грн. (22114 – 46), тобто вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України Товариством дотримуються. 
        Примітка 10. Операції з пов'язаними особами
       У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийняті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку з пов'язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі.
      Протягом 2018 року операцій з пов'язаними сторонами Товариство не проводило.
         Примітка 11. Виконання значних правочинів
      Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.
    Вартість активів Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 33375 тис. грн. Таким чином,сума мінімального правочину становить 3237,5 тис. грн.
  Значних правочинів у 2018 році Товариство не укладало.
Примітка 12. Події після дати балансу
Суттєвих подій між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності за 2018 рік у Товаристві не відбувалося. 

Директор    	 ___________	       О.А. Гостіщев 





