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Роздiл I. Загальнi вiдомостi.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхлiбпродсервiс" засновано згiдно з

Рiшенням Регiонального вiддiлу Фонду державного майна Украiни по

м. Киеву вiд 09.09.199б p.J\b1748. Товариство е правонаступником орендного

пiдприемства "Укрхлiбпродсервiс".

В 2006 роцi назва Товариства була змiнена на Вiдкрите акцiонерне

ТОВарисТВо "IТТ-ГIлаза". В 201_| роцi назва Товариства була змiнена з

Вiдкритого акцiонерного товариства "IТТ-Гlпаза" на Публiчне акцiонерне

товариство "IТТ-ГIлаза".

В 20l7 р. було змiнено тип Товариства з публiчного на приватне i назва з

Публiчного акцiонерне товариство "IТТ-ГIлаза" на Приватне акцiонерне

товариство " IТТ-ГIлаза" .

Адреса мiсцезнаходження Товариства 03150, м. КиIв, вулиця

Фiзкультури, бу динок 3 0.

Товариство не мае вiдокремлених пiдроздiлiв. Органiзацiйно Товариство

складаеться iз апарату управлiння.

Вiдповiдно до повноважень управлiння Товариством здiйснюють загальнi

збори акцiонерiв, Наглядова рада,Генеральний директор (виконавчий орган).

Протягом звiтного перiоду змiн у органiзацiйнiй cTpyкTypi Товариства не

вiдбувалось.

назва повна Приватне акцiонерне товариство "IТТ-Плаза"
Назва скорочена ПрАТ "IТТ-Плаза"
iдентифiкацiйний

код
2lбзз867

Адреса 03150, м. КцiЪ, вулиця Фiзкультури, будинок З0
Телефон (050) 153-53-71
Рахунок п/р U А72З8064500000002600l 1 1 9390l в АКЩIОНЕРНЕ

товАриство "БАнк зl4,, мФо з80645
Керiвник посада Генеральний директор
Керiвник ПIБ Герсак !митро Васильович
OcHoBHi види

дiяльностi
68,20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи

орендованого нерр(омого майна (основний)
б8.10 упiвля та прqдаж власного нерухомого майна;

з



Роздiл II. Звiт про претензiйно-позовну та договiр*rу роботи.

Органiзацiя претензiйно-позовноi роботи у ПрАТ <IТТ-Плаза)) покладена

на Генерального директора Товариства,. котра разом з вiдповiдними

працiвниками на ocHoBi економiчно-правового аналiзу показникiв

бухгалтерського облiку, статистичноi звiтностi та дебiторськоТ заборгованостi,

iнших документiв фiнансово-господарськоi дiяльностi, матерiалiв перевiрок,

проведених правоохоронними та контролюючими органами, нада€ правову

оцiнку фактам нестач, крадiжок, безгосподарностi, псування майна; розглядас

матерiали для вiдшкодування за рахунок винних осiб заподiяних матерiальних

збиткiв. !о претензiйно-позовноi роботи в Товариствi вiдноситься:

- пiдготовка, одержання та складання

пред'явлення i розгляду претензiй та позовiв;

документiв, необхiдних для

- пред'явлення i розгляд претензiй та пiдготовка позовiв;

- пiдготовка вiдповiдей (вiдзивiв) та заяв про перегляд рiшень, ухв€tл;

- захист iHTepeciB управлiннll при розглядi майнових, переддоговiрних та

iнших спорiв в судах;

- здiйснення органiзацiйно-технiчних заходiв (реестрацiя, облiк,

зберiгання та вiдправка претензiйно-позовних матерiалiв);

За 2021 piK до ПрАТ <IТТ-ГIлаза)) не надходило позовiв чи претензiй.
Безпосередньо самим Товариством протягом 2021 року проводилась позовна

робота щодо визнання протиправним та скасування податкового
повiдомлення-рiшення No1272504|2 вiд 09.|2.2020 щодо оплати податку на
землю проти Головного управлiння !ПС у м. Киевi.
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Роздiл III. Звiт про кадрову полiтику.

ТРУдовi вiдносини в Товариства реryлюються законодавством УкраiЪи,

ПРавилами внутрiшнього трудового розпорядку та iншими внутрiшнiми

документами Товариства.

Основними завданнями кадровоi полiтики Товариства е:

команди однодумцiв,

перепiдготовка кадрiв ;

' ПЛаНУВання Потреби в персонапi, формування i свосчасне коректування

структури i штату, створення резерву кадрiв;

. створення i пiдтримка системи кадровоi iнформацii;

' ЗабеЗпеЧення ефективноi системи мотивацii та стимулювання працi

працiвникiв;

, забезпечення програми розвитку персонапу, профорiснтацiя i адаптацiя

пРацiвникiв, планування iндивiдуального просування, формування ефективноi

професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацii i

' аналiз вiдповiдностi кадровоi полiтики Товариства та оцiнки кадрового

потенцiалу.

В iHTepecax нормативного забезпечення кадровоi роботи в Товариствi

дiють Посадовi iнструкцii працiвникiв. Штатна чисельнiсть Товариства станом

на 31 .|2.2021 року склаllа б осiб. Фонд оплати працi за 2021 piK становить l
25з тис. грн. В порiвняннi з минулим роком фо"д оплати працi збiльшено на

462 тис.грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiТ

if працiвникiв операцiйним потребам eMiTeHTa полягае в матерiальному

заохоченi працiвникiв, тобто сво€часнiй виплатi заробiтноТ плати, соцiальних

виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi,

пiдвищенi рiвня квалiфiкацiТ працiвникiв шляхом вiдвiдування ceMiHapiB,

пiдписки на перiодичнi видання, заохочення навчання працiвникiв в вищих

навчапьних закладах УкраТни.



Роздiл IV. Баланс Товариства. Щоходи та витрати.

На 3 1 грудня 202I року актив балансу склав | З45 95 1 тис. |рн., порiвняно

з початком року BiH збiльшився на 847 7З7 тис. грн. Зокрема, необоротнi

активи збiльшились на 489 004 тис. грн. за рахунок збiльшення BapTocTi

незавершених капiтальних iнвестицiй у будiвництвi торгово-офiсного

комплексу зготелем, закладами громадського харчування, примiщеннями

розваж€Lпьного призначення i паркiнгом по вул. Фiзкультури, 2З-З0, вул.

Короленкiвськiй, |6-20,22, у провулку Фiзкультури, 5 в Голосiiвському районi

м. Киева та придбання необортних активiв для потреб Товариства.

Оборотнi активи скJIапи 459 2З7 тис. грн., що на 358 73З тис. грн. с

бiльшим за ix BapTicTb на початок року. Змiни в основному зумовленi

приростом дебiторськоi заборгованостi контрагентiв та державного бюджету

по податковому кредиту з ПД{В. Грошовi кошти та ik еквiваленти на кiнець

року склutли |4 559 тис. грн.

Чистi активи на звiтну дату склЕtли 88 176 тис. |рн. та зменшились у

порiвнянi з початком року на2 бЗ5 тис. грн.

Пасив балансу на 31 грудня 2020 року скJIав 1 З45 951 тис. грн., порiвняно

з початком року BiH збiльшився на847 7З7 тис. грн.

Поточнi зобов'язання - | 257 775 тис. |рн., що на 85О З72 тис. грн.

перевищуе даний пок€lзник на початок року i в основному е результатом

отримання кредитних коштiв вiд АТ (ЗНВКIФ <PАЙСЕН) по договору

J\b1/2019- РАЙ вiд 16 грудня 2Оlr9 року та АТ (ЗНВКIФ (БРАЙТ

IHBECTMEHTC) по договору J\bl вiд 11 червня 2O2t року.

Чистий доходiд Товариства у розмiрi 6|02 тис. грн. формувалися з

надходжень вiд наданнrI в суборенду примiщень в БЦ Горизонт у першому

кварталi 202| року, вiдшкодування витрат на будiвництво комунiкацiй

отриманi вiд ТОВ (ВГО ГРУП) згiдно договору J\Ъ 1/2019 вiд 04.12.2019 року

, вiдшкодування орендноi плати за землю вiд ТОВ <IТТ-центр) J\ЬlЗ-З-188

820-з вtд 24.12.2008 року, вiдшкодування орендноi плати за землю вiд ПАТ



(СК (ШPIIIA) по договору вiд 0|.04.2021 року, отриманих вiдсоткiв та

доходiв вiд курсових рiзницъ у розмiрi.

Витрати в цiлому за piK скJI€tли 8745 тис. грн., з них собiвартiсть

реалiзованоi продукцii - 5 447 тис. |рн., адмiнiстративнi витрати - 3070

тис.грн., iншi операцiйнi витрати 228 тис. грн.

Роздiл V. Щебiторська та кредиторська заборгованiсть.

Щебiторська заборгованiсть станом на 01 .0|.2021 року становила91r 49I'

тис. грн., на 31 .|2.202l р. - 442 7 55 тис. грн., (ця заборгованiсть € поточною

та на момент здачi звiту погаша€ться). Структура дебiторськоТ заборгованостi

наступна:

.за товари, роботи i послуги: на початок перiоду становила-224 тис. грн.,

на кiнець звiтного перiоду - 64 тис грн.;

. за виданими авансами - з6|4з тис. грн., на кiнець звiтного перiоду -0
тис. грн.

о iз бюджетом - на початок звiтного перiоду 55124 тис. грн., на кiнець

звiтного перiоду - 160 224 тис. грн.

о iнша поточна заборгованiсть - на початок звiтного перiоду складала 0

тис. грн., на кiнець звiтного перiоду склzша 282 467 тис. грн.

.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

Контроль дебiторськоТ заборгованостi значно впливас на грошовi потоки,

на eKoHoMiKy Товариства в цiлому. Тому аналiз проводиться головним

бухгалтером пiдприемства щоденно при ресстрацii виставлених paxyHKiB та

склада€ться реестр платежiв, завдяки чому постiйно с iнформацiя TepMiHiB

погашення зобов'язань по договорах. Регулярне ведення вiдомостi облiку

розрахункiв з покупцями i замовниками дас змогу аналiзувати заборгованiсть

i свосчасно вживати заходи для усунення простроченоi заборгованостi. Щей

. аналiз здiйснюсться за даними внутрiшньоi звiтностi пiдприемства i

використовуеться для потреб управлiння.



Кредиторська заборгованiсть по зобов'язаннях пiдприемства станом на

01.0l .202| року становила 407 403 тис. грн. на Зl.|2.2021 р. вона зросла до l

257 775 тис. грн., що було зумовлено отриманням короткострокових кредитiв

для будiвництва:

. за товари, роботи, послуги - 681 тис. грн. (на початок звiтного перiоду

- 81 тис. грн.);

о з бюджетом - 103 тис. грн., (на початок перiоду - 0 тис. грн.)

. з одержаних aBaHciB - на кiнець звiтного перiоду- 0 тис. грн. (на початок

перiоду - 4744 тис. грн.);

о iншi поточнi зобов'язання - на кiнець звiтного перiоду - 265 502 тис.

грн. (на початок звiтного перiоду - 54 449 тис. грн.).

. KopoTкocTpoKoBi кредити - на кiнець звiтного перiоду - 991 489 тис.грн.

(на початок звiтного перiоду - 348 |29 тис. грн.), якi наданi по кредитнiй угодi

J\Ъ1/2019-РАЙ вiд |6.|2.20119 року з АТ (ЗНВКIФ (РАЙСЕН> (TepMiH

погашення було продовжено до 10 листопада 2022 року та АТ (ЗНВКIФ

(БРАЙТ IHBECTMEHTC) по договору N91 вiд 1 1 червня 2O2l року. Регулярно

ана_гriзуеться також i кредиторська заборгованiсть, а саме: контролюються,

рееструються i вивчаються контракти та договори, щодо зобов'язань, TepMiHiB

сплати та iншi умови виникнення кожного виду заборгованостi, виходячи з

KoHKpeTHoi виробничоi ситуацii на пiдприсмствi.

Щовгострокова кредиторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня.

Роздiл VI. Капiтальнi iнвестицii'.

Капiтальнi iнвестицii в 2021 роцi Товариство здiйснюв€ulо за рахунок

з€tпучення кредитних коштiв, а саме продовжув€Lло розпочате у 2019 роцi

спорудження торгово-офiсного комплексу з готелем, закладами громадського

харчування, примiщеннями розваж€Lльного призначення та паркiнгом на вул.

Фiзкультури, 2З-З0, Короленкiвська, |6-20, 22, у провулку Фiзкультури, 5 в

Голосiiвському районi м. Киева. В 202l роцi вказане будiвництво буле



профiнансовано на суму 642 581 тис. грн. Роботи виконус генеральний

пiдрядник ТОВ <<Резорт IHBecT Щевелопмент)). Станом на 31 грулня 202|

монолiтно-каркаснi роботи для першоТ, другоТ та третьоТ вежi виконано на 100

%. Вежi }ф4 i 5 збудовано до рiвня 16 поверху. Вiдбуваеться монтаж

iнженерних систем та фасаду. Також парапельно проводяться роботи по

пiдключенню об'екту будiвництва до мереж водо-, газо- та електропостачання

MicTa. Будiвничтво вiдбуваеться згiдно графiку.

Роздiл VII. Сплата податкiв.

За 202l року компанiя сплатила поточних податкiв та обов'язкових

платежiв до !ержавного бюджету Украiни та мiсцевого бюджету(податковi

платежi) на суму склапа 1 4З8 тис. |рн., у тому числi:

- вiйськовий збiр - З l тис. грн.;

- орендна плата (податок на землю) - 757 тис |рн.;

- податок на доходи фiзичних осiб - З7З тис грн.;

- единий соцiальний внесок-277 тис. грн.

Заборгованость по сплатi податкiв станом на 31 .|2.202| року вiдсутня.

Роздiл VIП. Фiнансовi результати.

За результатами 202l року Товариство отримало збиток у cyMi 2 бЗ5 тис.

грн. Основною причиною чого е недоотримання доходiв вiд наданих в

суборенду примiщень через пандемiю COVID-I9 i як наслiдок необхiднiстю

надання знижок клiснтам.

Генеральний дире итро Васильович
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