
Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Голова правління       Мельник Ігор Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        18.04.2014 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство  "Будівельне управління 

№11"" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   05393783 
  
4. Місцезнаходження   79069, Львівська, Залізничний, м.Львів, вул.Шевченка, буд. 

331 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (0322) 2956429, 2956429 
  
6. Електронна поштова адреса   lvivbud@ukr.net 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   29.04.2014 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована 
у 

  Бюлетень "Цінні папери"   30.04.2014 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.bu11.bfg.lviv.ua   29.04.2014 

    (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:lvivbud@ukr.net
http://www.bu11.bfg.lviv.ua


Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   
13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X 



обліку (у разі наявності) 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки 
Ліцензій(дозволів) на окремі види діяльності Товариство немає. 
Товариство не належить до будь-яких об`єднань підприємств. 
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не 
здiйснювало.  
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2013 рiк не нараховувались i не виплачувались.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як 
боргових цiнних паперiв товариство не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав. 
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
Фактiв виникнення особливої iнформацiї Емiтента не було. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство  "Будівельне 

управління №11"" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

серія АЖ номер  9153 

3. Дата проведення державної реєстрації 24.11.1995 
4. Територія (область)* Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 138970,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Організація будівництва будівель 41.10, Виготовлення 
виробів із бетону для будівництва 23.61, Вантажний 
автомобільний транспорт 49.41 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління Товариством є Загальні 
збори акціонерівВиконавчий орган -голова правління- 
Мельник Ігор Миколайович 
Ревізійна комісія-Ревізор товариства- Нагірна 
Людмила Парфіровна 

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

ПАТ "Фольксбанк" 

2) МФО банку 325213 
3) поточний рахунок 26003000009555 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості)  
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт 

* 
Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Мельник Ігор Миколайович КА, 657967, 04.11.1997, Франківським РВ ЛМУ УМВС України у 

Львівській обл. 
1,500000 

Усього 1,500000 
 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



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

КА, 657967, 04.11.1997, Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській обл. 

4) рік народження** 1944 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 32 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

начальник БУ-11 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не 
було. 

 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Нагірна Людмила Порфиріївна 

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

КА, 818800, 05.05.1998, Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській обл. 

4) рік народження** 1940 
5) освіта** середня-спеціальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 2 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

БУ-11-інженер виробничого відділу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 

 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кардаш Любов Адамівна 

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

КА, 260379, 30.09.1996, Личаківським РВ УМВС У у 
Львівській обл. 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** середня спеціальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 21 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Будівельне управління №11" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 



4) рік народження** 1953 
5) освіта** середня-спеціальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 36 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Будівельне управління №11" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримувала. 

Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 

 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова правління Мельник Ігор Миколайович КА, 657967, 04.11.1997, 

Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській 
обл. 

214 1,539901 214 0 0 0 

Ревізор Нагірна Людмила 
Порфиріївна 

КА, 818800, 27.11.1995, 
Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській обл. 

109 0,784342 109 0 0 0 

Головний бухгалтер Кардаш Любов Адамівна КА, 260379, 30.09.1996, 
Личаківським РВ УМВС У у 
Львівській обл. 

58 0,417356 58 0 0 0 

Голова Наглядової ради Пекар Софія Іванівна КВ, 197223, 01.06.1999, 
Шевченківським рв УМВС У 
у Львівській обл. 

63 0,453335 63 0 0 0 

Усього 444 3,194934 444 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Опис Порядок денний 
1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства 
2.про обрання голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів товариста 
3.Звіт Правління про виробничу та фінансову 
діяльність Товариства 
4.Звіт Наглядової рати товариства про роботу у 
2011-2012р. 
5.Затвердження результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2011-2012р. 
6.Про план розвитку Товариства на 2013р. 
7.Про відкликання наглядової ради та ревізійної 
комісії Товариства 
8.Про утворення наглядової ради Товариства та її 
обрання 
9.Про утворення ревізійної комісіїТовариства та 
обрання її членів.  
Збори не відбулися за відсутності кворуму. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
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Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, ., м.Київ, вул. Б. Грінченка, 
буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серія АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25 
Факс (044) 279-13-22 
Вид діяльності Провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних паперів 

Опис Послуги відповідно до Положення про депозитарну 
діяльність надаються на підставі договору. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи 

ТзОВ  "Балтік Фінанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Франківський, м.Львів, вул. 

Ак. Сахарова, 42 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серія АВ  №533838 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010 
Міжміський код та телефон 032/   294-95-06 
Факс 032/   294-95-08 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому 

ринку-депозитарна діяльність( а саме зберігач цінних 
паперів) 

Опис Мiж Зберігачем та Емiтентом укладено Договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
№66-Е 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи 

ТзОВ Аудиторська фірма "Львівський аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 21141644 
Місцезнаходження Україна, 79058, Львівська, д/н, Львів, 

Замарстинівська,83а 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 1287 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 
Міжміський код та телефон 0673102417 
Факс 0673102417 



Місцезнаходження: 79058 Львів, Замарстинівська,83а. 
Тел..0673102417. 
Договір №1/04 від 01.04.2013 р. 
Аудиторська перевірка проводилась з 01.04.2013р. по 
15.04.2013р. . 
Аудитор, директор  
ТзОВ Аудиторська фірма 
"Львівський аудит" Малюца Л.Г. 
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X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн
ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10.01.2012 36/13/1/02 Львівське 

територіальне 
управління 
ДКЦПФР 

UA Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

10,00 13897 138970,00 100,000000 

Опис Відбулася зміна особи, яка веде облік цінних паперів у депозитарній системі України у з`язку із переведенням акцій у бездокументарну форму. 
Затверджено умови договору з НДУ 
Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку. 
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Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Структура товариства: адміністрація, технічний відділ. 
 
Середньооблікова 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 
Середньообліковова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб):    1 
Середня чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб):   0 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 
Фонд оплати праці:   - 
Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на  . 
Протягом звітного періоду кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників не змінювалася. 
 
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 
не належить 
 
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 
не проводилась 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби 
статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй 
звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011рiк (крiм балансу)". 
      При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вступний звiт про фiнансовий стан Товариства було складено 
станом на 01 сiчня 2012 р., дату переходу Товариства на МСФЗ. В даних примiтках пояснюються основнi 
коригування, виконанi Товариством при перерахунку звiту про фiнансовий стан, складеного на 01 сiчня 2012 
року, у вiдповiдностi з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, а також ранiше оприлюдненої 
складеної згiдно нацiональним П(С)БО фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011р., та за рiк, який 
закiнчився на вказану дату. Активи та зобов'язання, якi не вiдповiдають критерiям визнання у вiдповiдностi з 
МСФЗ, виключено iз вступного залишку про фiнансовий стан, складеного у вiдповiдностi з МСФЗ. МСФЗ 
(IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" звiльняє пiдприємства, якi вперше 
застосовують МСФЗ, вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. 
        Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос 
основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних  активiв,  про первiсну 



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 
Підприємство спеціалізується на наданні послуг зі здавання в оренду власного нерухомого майна. 
 
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 
Впродовж 2007 р. операції з ОЗ: 
- не надходило; 
Впродовж 2008 р. операції з ОЗ: 
- не надходило; 
Впродовж 2009-2010 р. операції з ОЗ: 
Впродовж 2011-2012рр. операції з ОЗ: 
- не надходило;  
           В 2012 році реалізовано основний засіб ( трактор - бульдозер ) на суму 13,1 тис.грн. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація 
д/н 
 
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 
Всі основні засоби  використовуються в діяльності підприємства, ступінь зносу  низьким. Основні засоби 
підтримуються в робочому стані шляхом здійснення ремонтів. Основні засоби знаходяться в м. Львові,вул 
Шевченка 331. 
В 2012 році реалізовано основний засіб ( трактор - бульдозер ) на суму 13,1 тис.грн. 
            Згідно наказу №1 від 04.01.2012р  Товариством  законсервовано основні засоби, які не 
використовуються в господарській діяльності:          
              -  первісна вартість                       67,9 тис.грн.                                                          
-  знос                                             38,0 тис.грн.                                                          
-  залишкова вартість                    29,9 тис.грн. 
      Відповідно амортизація по цих основних засобах не нараховується.    
      Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.                                                            



Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристики ліквідності 
оборотних коштів. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Інформація про вартість укладених, але ще невиконаних договорів є конфіденційною інформацією. 
 
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) 
Наявність замовлень на будівельну продукцію 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік 
Дослідження та розробки у звітному році не проводились. 
 
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи 
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в 
якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це 
зазначається 
Товариство  не виступало позивачем у звітному році. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
Товариству невідома інша, суттєва з його точки зору, інформація. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



періоду  періоду періоду  періоду  періоду  періоду  
1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 
призначення:  

36,7 34,2 0,0 0,0 36,7 34,2 

будівлі та споруди 26,8 26,8   26,8 26,8 
машини та обладнання     0,0 0,0 
транспортні засоби 6,8 6,6   6,8 6,6 
інші 3,1 0,8   3,1 0,8 
2. Невиробничого 
призначення:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

будівлі та споруди     0,0 0,0 
машини та обладнання     0,0 0,0 
транспортні засоби     0,0 0,0 
інші     0,0 0,0 
Усього  36,7 34,2 0,0 0,0 36,7 34,2 
Опис Орендованих основних засобів на підприємстві немає. 

Основні засоби обліковуються за первісною 
вартістю.105,8 тис.грн 
Показники за основними групами: 
Первісна вартість: 
будівлі та споруди -40,1тис. грн. 
машини і обладнання 0 тис. грн. 
транспортні засоби -44,6тис. грн. 
інші 21,1 тис. грн. 
Сума зносу: 
 будівлі та споруди -13,2тис. грн. 
машини і обладнання - 0 тис. грн. 
транспортні засоби - 8,5 тис. грн. 
інші 49,9 тис. грн. 
Ступінь зносу: 
будівлі та споруди - 0,0 % 
машини і обладнання - 0, % 
транспортні засоби - 0,5 % 
інші - 1,5 % 
Основні засоби, що перебувають у власності, є у 
постійному користуванні. Суттєвих змін, викликаних 
надзвичайними подіями, у вартості основних засобів 
станом на 31.12.2013 р. немає. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  40,0 24,7 
Статутний капітал (тис. грн.)  139,0 139,0 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  139,0 139,0 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 



виникнення частина боргу 
(тис. грн.) 

користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 
у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 0,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 0,00 X X 
Усього зобов'язань X 0,00 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 

облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв 
банку не має. 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46000, Тернопіль, вул.ст. Ринок, буд.3-61 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

0378 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів** 

№322 А № 001226 28.04.1994 28.04.2018 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
 (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 
публічного акціонерного товариства  
"Будівельне управління № 11" 
 
 
§ 1. ВСТУПНИЙ 
Основні відомості про емітента 
Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Будівельне управління № 11" 
Код ЄДРПОУ 05393783 
Місцезнаходження 79069, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 331 
Дата державної реєстрації 27.11.1995 р. 
Основний вид діяльності 41.10 Організація будівництва будівель 
Керівник Мельник І. М. 
Контактний телефон (032) 291-37-66 
Нами, незалежною аудиторською фірмою "Тер Аудит" проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, 
повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства "Будівельне управління № 11" (далі - "ПАТ БУ-11" та/або "Товариство"), 
що додається та включає загальну інформацію про діяльність Товариства:  
- баланс станом на 31 грудня 2013 року (форма 1-м) 
- звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма 2-м) 
         Зазначені звіти сформовано в національній валюті - гривні, та складають Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва ПАТ "Будівельне управління № 11". 
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону 
України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI , Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджених 
ДКЦПФРУ від 29.09.2011 р. за № 1360, інших  нормативно-правових актів України та діючих Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).  
За цими Стандартами ми повинні спланувати і провести аудиторську перевірку з метою отримання достатнього 
рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і перекручень. Під час аудиту зроблено 
дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним 
синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у 
фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосовуваних принципів бухгалтерського обліку 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні.  



На виконання статті 75 ЗУ "Про акціонерні товариства", на нашу думку, фінансові звіти справедливо, повно та 
достовірно відображають фінансово-господарський стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року за рік, що 
минув на зазначену дату, у відповідності до вимог МСФЗ.  
Висновок щодо вимог рішення ДКЦПФРУ від 29.09.2011 року за N 1360. 
 
§ 2. ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Відповідальність за достовірність цієї інформації несе керівництво ПАТ "Будівельне управління № 11".  
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеної 
аудиторської перевірки.  
 
§ 3. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки 
аудиторського висновку ми висловлюємо модифіковану умовно-позитивну думку щодо повного комплекту 
фінансової звітності у вигляді модифікованого аудиторського висновку.  
Модифікована  аудиторська думка ґрунтується на наступному: Товариство порушило вимоги п. 4 ст. 144 ЦКУ 
(як і в попередньому році), у зв'язку з цим, зобов'язане оголосити про зменшення статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.  
 
1. Активи  
За станом на 31.12.2013 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 року не суттєво 
зменшилися (на 0,5 %) і відповідно складають 40,0 тис. грн.  
Зміни у складі активів відбулися за рахунок суттєвого зменшення залишкової вартості основних засобів на 8,6 
тис. грн. у зв'язку з продажем їх частини та суттєвого збільшення залишку грошових коштів в національній 
валюті на 9,5 тис. грн., які на 31.12.2013 р. складають 25 % загальних активів Товариства. Інші зміни у складі 
активів Товариства не мали суттєвого впливу на загальні активи ПАТ БУ-11. 
Станом на 31.12.2013 р. у складі основних засобів перебувають об'єкти довготривалого використання, на суму 
25,6 тис. грн. (залишкова вартість), що становить 64 % вартості загальних активів Товариства. Сума 
нарахованого зносу протягом 2013 р. на основні засоби та нематеріальні активи (в т.ч. ті, що вибули протягом 
року) склала - 3,5 тис. грн.  
Протягом звітного року вибуло основних засобів (автокран) у зв'язку з їх продажем на суму 44,7 тис. грн. 
(первісна вартість), залишковою вартістю 5,1  тис. грн. 
Капітальні інвестиції Товариством у 2013 р. не здійснювалися. 
Повністю амортизовані основні засоби станом на 31.12.2013 р. відсутні. 
Основні засоби та нематеріальні активи Товариства відображаються в обліку за первісною вартістю. 
Станом на 31.12.2013 р. у складі основних засобів не перебувають об'єкти, які знаходяться в заставі. 
Для оцінки списання запасів Товариство використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО. 
У складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 р. наявна не суттєва 
заборгованість, що не перевищує термін позовної давності на суму 3,3 тис. грн. та заборгованість за 
розрахунками з бюджетом - 1,0 тис. грн.  
Для створення резерву сумнівних боргів Товариство використовує метод абсолютної суми сумнівної 
заборгованості.  
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано у фінансовій звітності достовірно та повно 
відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 
2. Зобов'язання  
Станом на 31.12.2013 р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 року суттєво 
зменшилися і на дату балансу відсутні. Зменшення зобов'язань спричинено погашенням заборгованості з 
оплати праці. 
Нарахування заробітної плати протягом 2013 року не здійснювалися у зв'язку з переведенням керівника (один 



більшим в порівнянні з попереднім роком. Тобто спостерігається суттєве зростання чистого прибутку на одну 
акцію. 
Додатковий та резервний капітал ПАТ БУ-11 створено для покриття Товариством можливих збитків. 
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає 
вимогам чинного законодавства України.  
 
4. Вартість чистих активів  
Згідно п. 3 ст. 155 ЦКУ, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і статутного капіталу 
акціонерного товариства для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути 
більше або дорівнювати статутному капіталу.  
Станом на 31.12.2013 р., як і на початок звітного періоду, вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд 
статутного капiталу. Вимоги п. 4 ст. 144 ЦКУ не дотримуються. У зв'язку з цим, Товариство зобов'язане 
оголосити про зменшення статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому 
порядку.  
Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485. 
 
5. Прибуток (збитки)  
Чистий прибуток за звітний період складає 15,3 тис. грн.  
У 2013 р. Товариство не здійснювало основної діяльності.  
Доходи Товариства (30 тис. грн.) за вказаний період сформовано за рахунок іншої операційної діяльності - 
продажу основних засобів (автокран).  
Витрати Товариства за 2013 рік складають 14,7 тис. грн., в т. ч. неамортизована частина реалізованого 
необоротного активу (залишкова вартість) - 5,1 тис. грн. Іншими складовими операційних витрат є амортизація, 
витрати електроенергії, розрахунково-касове обслуговування та єдиний податок. 
Товариство перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності - 4 група. При цьому, сплачує 
єдиний податок за ставкою 5% та не є платником податку на додану вартість.  
На думку аудитора, розкриття інформації про прибуток подано у фінансовій звітності достовірно та повно 
відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 
6. Фінансовий стан  
Показники фінансового стану Товариства на дату Балансу характеризуються такими даними: 
Показники Розрахункове значення  Фактичне значення 
за 2013 р. 
1 2 3 
1.  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) 
  
0,25 min 
0,5 max 10,1 
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) (К2) 
   
1,0 min 
2,0 max 14,4 
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) (К3) 
  
0,5 min 1,0 
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу) (К4) 
  
0,5 min 
1,0 max 0,0 



задовільно ("2"). У Товариства відсутні зобов'язання. 
- Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) (К2). 
Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) (К2) характеризує спроможність підприємства за рахунок 
наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги. 
Розрахункове оптимальне значення (К2)- в межах 1,0-2,0. 
Для забезпечення належного рівня платоспроможності підприємствам доцільно забезпечувати таку структуру 
активів та пасивів, при якій величина оборотних активів була б не меншою від величини поточних боргових 
зобов'язань. Тоді за рахунок грошових коштів від поточної реалізації оборотних активів забезпечується 
своєчасне погашення поточних зобов'язань. Значення коефіцієнта загальної ліквідності залежить передусім від 
величини робочого капіталу, тобто від величини власних оборотних коштів, авансованих на формування 
оборотних активів. Із збільшенням величини і частки власних оборотних коштів зменшується потреба в 
зовнішніх інвестиціях (поточних зобов'язаннях) і підвищується їх ліквідність. При доведенні частки власних 
оборотних коштів у формуванні оборотних активів до 50 %, підприємство забезпечить 200 % поточної 
ліквідності зобов'язань (100 х 100 / 50), належний імідж та необхідну кредитоспроможність. 
   На дату Балансу коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття)  в Товариства становить 14,4, що 
характеризується задовільно ("2").  
- Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності)   (К3). 
Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) (К3) характеризує частку власного 
капіталу в сукупному капіталі.  
Розрахункове оптимальне значення (К3)  - не менше 0,5. 
Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів. 
Мінімальна частка власного капіталу повинна складати не менше 50 % сукупного капіталу, задіяного в 
господарській діяльності. Вона засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.  
   На дату Балансу коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, або платоспроможності) в Товариства 
становить  1,0, що характеризується добре ("3").  
- Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу)   (К4). 
 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури капіталу)  (К4 
характеризує пропорцію різних джерел фінансування господарської діяльності (позикового і власного капіталу, 
прийнятих за 1). Під позиковим капіталом розуміють довгострокові і поточні зобов'язання підприємства.  
 Розрахункове оптимальне значення  (К4) -  у межах 0,5- 1,0. 
Для підприємств зі сталими показниками фінансово-господарської діяльності, які забезпечують рентабельну 
роботу і самофінансування, значення коефіцієнта фінансової стійкості є економічно доцільним в розмірі >= 0,5. 
Максимально допустиме значення коефіцієнта фінансової стійкості - не більше 1, яке засвідчує не тільки 
ступінь ризикованості діяльності, але й можливість підприємства погасити борги власним капіталом.  
   На дату Балансу коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або фінансування, або структури 
капіталу) в Товариства становить 0,0, що характеризується добре ("3"). 
- Коефіцієнт рентабельності активів (К5). 
Коефіцієнт рентабельності активів (К5) характеризує операційну ефективність підприємства та розраховується 
як співвідношення чистого прибутку до середньорічної величини активів. Ця залежність може бути виражена за 
формулою: Рск = По / А, 
де По - операційний прибуток;  
А - активи підприємства, в які вкладений сукупний капітал.  
Рентабельність активів залежить від рентабельності обороту (По / О) і фондовіддачі активів (О / А), де О - 
оборот від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  
Розрахункове оптимальне значення (К5)  -  не менше 0. 
Співвідношення прибутку й активів відображає можливість підприємства до їх оновлення без залучення 
зовнішніх джерел фінансування. Чим більший цей показник, тим більша можливість підприємства для 
фінансування свого розвитку. Якщо ж динаміка цього показника має тенденцію до зменшення, це означатиме, 
що з часом підприємство втратить можливість самостійно фінансувати оновлення своїх основних та оборотних 



7. Інша інформація  
7.1.  На протязі 2013 року випуск цінних паперів, які відповідно до законодавства України потребують 
забезпечення, Товариством не проводився.  
7.2. Протягом 2013 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.  
7.3. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має зобов'язань перед власниками емітованих ним боргових 
та іпотечних цінних паперів.  
7.5. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. 
7.6. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність") не виявлено. 
7.7. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Наглядова Рада. Перевірку фінансово-господарської 
діяльності проводить Ревізійна комісія товариства. Служби внутрішнього аудиту Наглядовою Радою не 
створено. 
7.8. Стосовно ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
(МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") вважаємо, 
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
 
8. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"  
8.1. Власники Товариства мають наміри продати частину або весь бізнес.  
8.2. Жодних інших дій щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 
Товариством не здійснювалось. 
 
9. Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку  
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначено вимоги щодо ліквідності 
професійних учасників фондового ринку. 
 
§ 4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит" 
Код ЄДРПОУ 21141644 
Місцезнаходження 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 
120 0000 000324 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 
послуги  Свідоцтво № 0378 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98 . 
Термін дії Свідоцтва продовжено до 30.11.2015 р. за рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. за 
№ 222/3  
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням ДКЦПФР
 Внесено в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних паперів, на підставі рішення ДКЦПФР України від 29.03.2011 № 322  
Керівник Лучко Михайло Романович 
Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001226, виданий на підставі рішення 
Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії  сертифікату продовжений до 28 квітня 
2018 р. згідно  рішення Аудиторської палати України від 25 квітня 2013 р. за № 268/2. 
Контактний телефон (0352) 43-23-23 
 
§ 5. ЗАКЛЮЧНИЙ 
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Будівельне управління № 11" справедливо і 





2 2012 0 0 
3 2013 0 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 



Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) д/н 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так (*) Ні (*) 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 

 Так (*) Ні (*) 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

 X 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 

так, створено ревізійну комісію 



Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Ні Ні Ні Так 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Так 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів   X  
Положення про наглядову раду  X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X  



базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Ні Так Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Так Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Так Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Так Ні Так Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

ні 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н. 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень  X  
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи  X  
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Х 
Не визначились  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

так 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 
(так/ні) 

ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 

01.01.1900 

яким органом управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

ні 



установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
д/н 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі 
або споживачам фінансових послуг. 
д/н 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
д/н 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
д/н 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
д/н 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
д/н 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
д/н 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
д/н 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
д/н 



недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
д/н 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
д/н 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
д/н 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
д/н 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
д/н 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
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Територія  за КОАТУУ 4640136375 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель за КВЕД 41.10 
Середня кількість працівників 1   

 
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком 
Адреса, телефон: 79069, Львівська, Залізничний, м.Львів, вул.Шевченка, буд. 331 (0322) 2956429 

 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v  
за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 
1. Баланс 

 
На 31.12.2013 

 Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 
 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 020   
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 34,2 25,6 
первісна вартість 031 105,8 61,1 
знос 032 (71,6) (35,5) 
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035   
первісна вартість 036   
накопичена амортизація 037 (     ) (     ) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040   
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом I 080 34,2 25,6 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100   
Поточні біологічні активи 110   
Готова продукція 130   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 4,5 3,3 
первісна вартість 161 4,5 3,3 
резерв сумнівних боргів 162 (     ) (     ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,9 1,0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210   
Поточні фінансові інвестиції 220   
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 0,6 10,1 
у тому числі в касі 231 0,0 0,0 
в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250 0,0 0,0 
Усього за розділом II 260 6,0 14,4 
III. Витрати майбутніх періодів 270   



III. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0 
IV. Поточні зобов`язання    
Короткострокові кредити банків 500   
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0,0 0,0 
Поточні зобов`язання за розрахунками:    
з бюджетом 550   
зі страхування 570 0,0 0,0 
з оплати праці* 580 15,5 0,0 
 605 0,0 0,0 
Інші поточні зобов`язання 610   
Усього за розділом IV 620 15,5 0,0 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0 
Баланс 640 40,2 40,0 

 
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0,0  

 
Примітки: 
ДВiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України 
вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2013 р. не 
наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011рiк (крiм балансу)". 
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1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010   
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (     ) (     ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020) 

030 0,0 0,0 

Інші операційні доходи 040 30,0 19,4 
Інші доходи 050 0,0 0,0 
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 30,0 19,4 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (     ) (     ) 
Інші операційні витрати 090 (14,7) (10,9) 
у тому числі: 091 (1,6) (1,0) 
 092 (0,0) (0,0) 
Інші витрати 100 (0,0) (0,0) 
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (14,7) (10,9) 
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)  130 15,3 8,5 
Податок на прибуток 140   
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 15,3 8,5 
Забезпечення матеріального заохочення 160   
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

201   

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

202   

 
Примітки: 
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiд реалiзацiї продукцiї за вирахуванням 
вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо. 
 
 
 Керівник   Мельник Ігор Миколайович 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 
 Головний бухгалтер   Кардаш Любов Адамівна 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 11" (далі "Товариство") є 
юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Публічне акціонерне товариство 
"Будівельне управління № 11" зареєстроване Виконавчим комітетом Львівської міської ради 27 листопада 1995 
року.  
Основними видами діяльності за КВЕД-2010, якими займається Товариство є: 41.10 Організація будівництва 
будівель, 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів. 
Юридична адреса Товариства - Україна, 79069, м. Львів, Шевченківський р-он, вул.Шевченка, 331. 
Кількість працівників станом на 31 грудня 2013 р. - 1 (на громадський засадах).  
Інформація про організаційну структуру емітента: управління Товариством здійснюють - Загальні збори 
акціонерів; Наглядова рада; Правління Товариства; Ревізійна комісія.  
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень з одним десятковим знаком. 
Ця фінансова звітність є складеною відповідно до МСФЗ. 
 
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Товариство склало звітність за  Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31 грудня 
2013 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової 
звітності". 
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З 
цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені 
Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були 
затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. 
Нижче надані пояснення про фінансовий стан Товариства, фінансові і грошові потоки, відображені у звітності. 
Ця фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi.  
 
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ 
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї  
Правки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представлення iнформацiї" - "Представлення статей iншого 
сукупного доходу";  
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" - нова редакція;  
Правки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства"; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою"; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань"; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", які змінюють МСФЗ (IAS) 27 "Окрема 
фiнансова звiтнiсть"; 
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть", який замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй 
дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв"; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах"; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"; 
Правки до Iнтерпретацiї IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що 
розробляється вiдкритим способом". 
 Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв. 
Правки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представлення iнформацiї" - "Представлення статей iншого 
сукупного доходу". Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого 
сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент 
у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), 



пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. Правка не вплинула на фiнансове 
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.  
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою". Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi 
використовують МСФЗ вперше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй 
та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають 
мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, 
будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних 
звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплинула на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань". Вiдповiдно 
до цих правок Товариство зобов'язане розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та 
вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi 
матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове 
положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплинула на фiнансове 
положення та фiнансовий результат Товариства. 
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". МСФЗ 
(IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався 
облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у 
Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає 
єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства 
спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплинула на 
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. 
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть". МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у 
спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески 
учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом 
пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють 
визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступив в дiю 
для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплинув на фiнансове положення та 
фiнансовий результат Товариства. 
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах". МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi 
вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової 
звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку 
нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та 
пiсля цiєї дати та не вплинув на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. 
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки 
щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли 
Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої 
вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. 
Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплинув на 
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.  
Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється 
вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 
2013 р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплинула на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.  
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску 
фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю. 
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань". Правки дають 
роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". 
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий 
результат Товариства.  



вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку 
підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних 
витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці 
свого терміну корисного використання. 
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного 
використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. 
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як 
різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.  
 Нематеріальні активи. Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках 
окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і 
накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного 
використання нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування 
амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в 
звітності без перерахування порівняльних показників. 
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не 
очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між 
чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається до фінансового звіт у момент 
списання. 
 Необоротні активи, які утримуються для продажу. Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як 
утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій 
вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають 
амортизації. 
 Грошові кошти. Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також 
банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. 
 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю. 
 Резерви. Створення резервів Товариством не передбачено. 
 Запаси. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартостю або чистою вартістю 
реалізації. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. 
 Передплати постачальникам. Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю. 
 Визнання доходів. Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, 
отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в 
ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями та знижок. 
 Реалізація продукції. Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених 
нижче умов: 
? Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією; 
? Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не 
контролює продану продукцію; 
? Сума доходів може бути достовірно визначена; 
? Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; 
? Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. 
Товариство при складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік, як і раніше, використало регламентовані 
П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" форми звітності. 
Ведення бухгалтерського обліку Товариство здійснює без застосування автоматизованих форм облiку. 
 
5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ 
Істотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики 
Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi 
мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають 



збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.  
Економічне середовище. Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та 
нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший 
економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також 
інших подій, які перебувають поза зоною впливу ПАТ "Будівельне управління № 11". Майбутнє спрямування 
економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства. 
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. Внаслідок ситуації, яка склалась 
на в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує 
ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 
діяльності ПАТ "Будівельне управління № 11". Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від 
ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. На думку Керівництва, додатковий 
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.  
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент. Судових справ, стороною яких виступає 
емiтент чи його посадовi особи немає. 
6. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ  
У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати 
або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони: 
1. Підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж 
перебувають під спільним контролем разом з ПАТ "Будівельне управління № 11";  
2. Асоційовані компанії;  
3. Спільні підприємства, у яких ПАТ "Будівельне управління № 11" є контролюючим учасником;  
4. Члени провідного управлінського персоналу ПАТ "Будівельне управління № 11";  
5. Близькі родичі особи, зазначеної в пункті 1 або 4;  
6. Компанії, що контролюють ПАТ "Будівельне управління № 11", або здійснюють суттєвий вплив, або мають 
суттєвий відсоток голосів у ПАТ "Будівельне управління № 11". 
 При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а 
не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж 
непов'язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними 
сторонами. В дiяльностi Товариства протягом 2013 року не було операцій з пов'язаними особами. 
 
7. СТАТТІ (ПОЯСНЕННЯ)  
1. Необоротні активи. 
Основні засоби ПАТ "Будівельне управління № 11" відображаються в обліку за первісною вартістю. В 2013 
році переоцінка зазначених активів не проводилася.  
Станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби Товариства були представленi наступними активами (первісна 
вартість - 61,1 тис. грн.):  
- будинки, споруди та передавальнi пристрої (будівля складу) - 40,0 тис. грн.;  
- інші основні засоби (вагон-їдальня, вагончик) - 21,1 тис. грн.  
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 71,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 2013 
р. на основні засоби (в т. ч. на ті, що вибули протягом року) склала - 3,5 тис. грн. Для розрахунку амортизації 
використовується прямолінійний метод. Накопичена амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 35,5 тис. 
грн.  
Балансова вартiсть необоротних активів станом на кiнець звiтного перiоду 25,6 тис. грн. 
Капітальні інвестиції ПАТ "Будівельне управління № 11" у 2013 році не здійснювало.  
2. Оборотні активи. 
Для оцінки списання запасів ПАТ "Будівельне управління № 11" використовує згідно визначеної облікової 
політики метод ФІФО.  
Станом на 31 грудня 2013 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3,3 тис. грн.; за 
розрахунками з бюджетом 1,0 тис. грн.; всього 4,3 тис. грн. 



485. 
5. Прибуток (збитки). 
Чистий прибуток за звітний період складає 15,3 тис. грн.  
За 2013 р. Товариством отримано чистих доходів у сумі 30,0 тис. грн. Доходи сформовано виключно за рахунок 
продажу основного засобу. 
Витрати Товариства за 2013 рік складають 14,7 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є 
залишкова вартість реалізованого основного засобу, розрахунково-касове обслуговування банків, витрати 
електроенергії, амортизація активів та єдиний податок. 
Залишкова вартість реалізованого основного засобу складає 5,1 тис. грн. 
Товариство являлося у 2013 році платником єдиного податку (4-а група) без сплати ПДВ. 
8. ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ 
Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi подій, що мали б суттєвий 
вплив не відбувалося.  
 
9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
Ця фінансова звітність була розглянута Правлінням ПАТ "Будівельне управління № 11" та погоджена 
Наглядової Радою.  
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