
ЗВIТ ТА ВИСНОВКИ
ревiзiйноi koMicii

за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi
Приватного акцiонерного товариства "IТТ-Плаза" за 2021 piK

Ревiзiйна комiсiя Приватного акцiонерного товариства "IТТ-ПЛАЗА" (надалi

- Товhриство) провела перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства за
202| piK вiдповiдно до компетенцii РевiзiйноТ KoMicii та на пiдставi ст.73,74 Закону

УкраiЪи "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про

ревiзiйну комiсiю.

1. Загальнi вiдомостi.
I.1. Вidолцосmi про ревiзiйну комiсiю.
Голова Ревiзiйноi KoMiciT - Коломiйчук Ольга Вiталiiвна, обрана рiчними

загаJIьними зборами акцiонерiв Товариства 14.08.2020 р..
Члени Ревiзiйноi KoMiciT - Шкарова Н.О., Устинова I.П. обранi рiчними

заг€Lльними зборами акцiонерiв Товариства 14.08.2020 р.

],2. BidoMocmi про перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi

Товариства та рiчноi звiтностi за2021 piK.
Перевiрка здiйснюв€Lпась за даними фiнансовоТ звiтностi Товариства, що

включас: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2021 р., Звiт про

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за
прямим методом), Звiт про власний капiтал за 202| piK та примiтки до фiнансовоi
звiтностi.

1.3. Перелiк пumань , |цо перевiряюmься Ревiзiйною коtиiсiею.
1. Пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансовоi звiтностi за

вiдповiдний перiод.
2. Виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження

фiнансово-господарськоi дiяльноотi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

i

1.4 BidoMocmi про Товарuсmво,
Повна н€вва: Приватне акцiонерне товариство "IТТ-ПЛА3А ", скорочена н€вва

- ПрАТ <<IТТ-ПЛА3Ь).
Код за еДРПОУ -21633867 .

Мiсцезнаходження Товариства: 03150, м. Киiв, вул. Фiзкультури,30.
OcHoBHi види дiяльностi (КВЕЩ):
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого

майна (основний)



основними напрямком дiяльностi Товариства згiдно статутних документiв е:

- надання в суборенду орендованого майна;

Товариство не мае фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

2. Розкриття iнформацii за видами активiв та пасивiв Товариства.
2. l. 1. Немаmерiальнi акmuы,l
облiк нематерiчшьних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення

(стандiарту) бухгалтерського облiку 8 "нематерiальнi активи", затвердженого

наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 18.10.99 р. JФ242 та заресстрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни о2.||.99 р. за N750/4043 (iз змiнами та

доrrо"r."нями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i ру" об'ектiв

нематерiаJIьних активiв, а також ix амортизацiю, вiдобраЖ€LпасЬ вiдповiднО дО

нацiонаrrьного положення (стандарт) бухгалтерського облiку 1 "загаrrьнi вимоги до

фiнансовоi звiтностi" щО затвердженО НаказоМ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи

o1.oz.zo13 Ns73 та зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28 лютого 2013 р.

за J\b336122868.
Первiсна BapTicTb нематерiЕUIьних активiв станом на З 1 .12.2021 р. складас 50З

тис. .р". Нарахування амортизацii нематерiЕUIьних активiв здiйснювilпося iз

застосуванням прямолiнiйного методу протягом TepMiHy iх експлуатацii . TepMiH

корисного використання встановлюеться постiйно дiючою комiсiсю при початку

використання u*r""y. Витрати на амортизацiйнi вiдрахування вiдображенi у складi

адмiнiстративних витрат товариства. Станом на зt.|2.2021 на балансi товариства

немае нематерi€LльниХ активiв з невизначеним iTpoKoM дii. Станом на 3|.|2.202| р.

накопичена амортизацiя нематерi€ulьних активiв складае 8 тис. грн. Залишкова

BapTicTb нематерi€UIьних активiв станом на 31 .12.20119 р. складае 495 тис. грн.

2. 1. 2. Незаверu,lенi капimальнi iнвесmuцit.
первiсна BapTicTb незавершених капiтальних iнвестицiй Товариства, станом на

з|.|2.2021 р., складае 830 815 тис. грн. Надходження незавершених капiтальних

iнвестицiй протягом звiтного перiоду здiйснюв€UIося шляхом будiвництва об'екту

HepyxoMocTi.
2.1.3. OcHoBHi засобu.
первiсна BapTicTb основних засобiв та iнших необоротних матерiальних

активiв Товариства, станом на з|.|2.2021 р., складае 50 682 тис. грн. Амортизацiя
основних засобiв нараховув€rлась прямолiнiйним методом. Метод нарахування

амортизацii протягом перiоду, Що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Станом

"u 
jl .12.2о2l р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiаrrьних активiв

складаВ 133 тис. ГРН., чиста балансова BapTicTb - 50 549 тис. грн. У 2021 роцi
переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не

проводилась. Надходження основних засобiв протягом звiтного перiоду
здiйснюв€шося шляхом придбання нових об'ектiв за грошовi кошти та шляхом
створення основних засобiв власними силами.

2. 1.4. IHu,ti фiнансовi iнвесmuцit.
Первiсна BapTicTb iнших фiнансових iнвестицiй Товариства, сТаноМ на

З|.t2.20I0 р., складае 4855 тис. грн..



2.1.5. Запасu.
В Товариствi для цiлей бухгалтерського i управлiнського облiку запаси

розподiлялися на:

- виробничi запаси;
Одиницею облiку запасiв е кожне

цiнностей. BapTicTb придбання запасiв
собiвартiстю. Чиста BapTicTb реалiзацii - це
вирахуванням передбачуваних витрат на завершення та витрат на реа_гriзацiю.
МетоДи, оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що
перевiрявся.

Переоцiнка товарно-матерiа_гlьних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не
проводилась. Станом на З|.12. 202t р. BapTicTb запасiв склала б67 тис. грн.

2.1.б .Коulmu i розрахункu.
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснюв€rлись

через уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове
обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок
одержувача коштiв.

Порушень по готiвкових розрахунках та по Kaci не виявлено. Порушень у
розрахунках з банкiвськими установами не виявлено. Залишок грошових коштiв на
ЗL.|2.202t р. складав 14 559 тис. грн.

2. 1.7. !ебimорська заборzованiсmь.
Облiк дебiторськоi заборгованостi здiйснювався в 2021 роцi у вiдповiдностi до

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Щебiторська заборгованiсть",
затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 08.10.1999 р. за JФ237 (iз
змiнами та доповненнями). Прибутки та збитки, що виникли в результатi та
перерахування вiдображаються у звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний
дохiд.

Вiдбулись змiни в оцiнцi ризику непогашення дебiторськоi заборгованостi. На
початок звiтного перiоду резерв боргiв на пiдприемствi не створювався.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 3t.|2.2021' р. (у
порiвняннi з даними станом на З|.|2.2020 р.) складала:

2. ] . 8. Креdumорська заборzованiсmь.
Визнання, облiк

Положення (стандарту)
та оцiнка зобов'язань

бухгалтерського облiку 11

найменування товарно-матерiальних
визначаеться за iдентифiкованою

розрахована цiна реалiзацii запасiв за

вiдповiдно до
затвердженого

3

.Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 31.12.20 р., тис.
грн.

На 31.12.21 р., тис.
гDн.

чиста реалiзацiйна BapTicTb 224 64
з бюджетом 55l24 l60224
за виданими авансами збI4з
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 282467
Разом: 9|49| 442755

здiйснювilпись
"Зобов'язання",



наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 31.01.00 р. Ns20 (iз

доповненнями). Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом

р. 1" .rорiвняннi з даними станом на 31 .|2.2020 р.) складала:

змiнами та
на 31 .|2.2021

На 31.12.2021 р.,На 31.12.2020 р.,
Вид кредиторськоi заборгованостi

За
з одержаних aBaHciB

з бюд

з оплати п
348129KoBi кредити

26550z
iншi поточнi зобрц'я9gццд
Разом:

рочi вiлповiдно до
Нарахування

розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2021

Товариством згiдно з дiючим законодавством,
розкритгя iнформацii за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi

достовiрно та повно вiдповiдно до псБо та встановлених вимог чинного

законодавства Украiни.

3.ЩотриМанНязаконоДаВсТВапiДчасПроВаДження
фiнансово-господарськоi дiяльностi та подання звiтностi,

товариство у 202]I роцi вело бухгшrтерський облiк за журн€tльно-ордерною

системою в проryамному забезпеченнi "1С: Пiдприемство ý,3", з використанням

плану puryr*iu бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i

господарських операuiй .riдrrр".r.ru i органiзацiй, затвердженого Наказом

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд з0.1t.99 p.Ns291 (iз змiнами та доповненнями),

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про бухгалтерсъкий облiк i фiнансову

звiтнiсть в Украiнi'' ocHoBHi принципи, методи i процеДУРи, що використовуваJIися

Товариством для ведення бу*.-".рського облiку та формування фiнансовоi

звiтнЪстi, визначенi в наказi про облiкову полiтику.

стан та ведення бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдають вимогам

чинного законодавства Украiни. cTaTTi балансу та звiту про фiнансовi результати за

202l piK вiдображають дч"i u"-iтичного та синтетичного облiку. Класифiкацiя та

вiдображення активiв, зобов'язань у фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдае

вимогам законодавства Украiни.
Подання звiтностi до вiдповiдних державних органiв (MiHicTepcTBa доходiв i

зборiв, Пенсiйного фо"ду, Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового

чинного законодавства.
та сплата единого соцiального внеску здiйснюваJIось

Статутний капiтал становить 98

Згiдно з рiшенням зага-пьних

нараховув€Lпись i не виплачувшIись,

262 000,00 грн.
зборiв акцiонерiв дивiденди за 202t piK не



ринку, .Щержавноi служби
законодавством строки.

Розкриття iнформацii в

розкриття iнформацii емiтентами
Товариство мас власну

статистики, тощо) проводиться в установленi

202t р. здiйснюв€Lпось згiдно "Положення про
цiнних паперiв" М2826 вiд 0З. L2.20|З р.
веб-сторiнку в мережi iHTepHeT https://www.itt-

plaza.com/ Регулярна та особлива iнформацiя Товариства в 2021' р. розкриваJIася на
веб-сайтi www.stockmarket.gov.ua, на власнiй веб-сторiнцi без порушень в

установленi законодавством строки.
Органи управлiння та контролю за дiяльнiстю Товариства дотримуються

правил та процедур, встановлених чинним законодавством УкраIни, Стаryтом
Товариства та внутрiшнiми документами Товариства.

Генеральний директор BiB свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з вимогами Статуту
пiдприемства. OcHoBHi напрямки дiяльностi товариства вiдповiдають напрямкам,
схв€uIеним заг€Lпьними зборами акцiонерiв.

4. Можливi фактори ризику в дiяльностi Товариства.
YKpaiHcbKa eKoHoMiKa, як вважаеться, мае ринковий статус. Однак вона

демонструе деякi характеристики, властивi економiцi перехiдного перiоду, а саме:
нестабiльнiсть нацiональноi в€Lпюти, високу iнфляцiю, низьку додану BapTicTb

товарноi продукцii, диспропорцiю у зовнiшньому торговельному балансi тощо.
Несприятливi умови на ринках, наслiдки епiдемii Bipycy COVID-19,

знецiнення нацiона-гlьноi вutлюти призводить до негативних наслiдкiв в цiлому.
Поточна девальвацiя нацiональноi в€lлюти УкраiЪи мае пряму залежнiсть зi
структурними проблемами економiки Украiни i впливае на дiяльнiсть Товариства.

Керiвництво Товариства монiторингКерtвництво I овариства проводить монlторинг ситуац11 в поточному
середовищi та за потреби вживае заходiв, щоб звести до MiHiMyMy будь-якi негативнi
наслiдки.

Можна видiлити наступнi фактори ризику:
- ризик змiни правового середовища (в т.ч. податковоi полiтики);

- ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
- полiтичний ризик (ризик продовження перiоду полiтичноi нестабiльностi);

- макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики;
- ризик, пов'язаний зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiе Товариство

(ризик е передбачуваним та регулярно вiдслiдковуеться та оцiнюсться);

- негативний вплив на розвиток eMiTeHTa може мати погiршення економiчноi
ситуацii в YKpaiHi та у всьому cBiTi, викликане, зокрема, пандемiсю гостроi

респiраторноi хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та
обмежувЕLпьних заходiв в Украiнi та cBiTi, що матиме наслiдком зниження попиту на
послуги Товариства

- вiйськова агресiя росiйськоi федерацii.



5. OcHoBHi висновки за результатами роботи Ревiзiйноi KoMiciT.

За результатами проведеноi перевiрки Ревiзiйна комiсiя констатус, що:
1. Активи, зобов'язання та власний капiтал Товариства в суттевих аспектах

розкритi достовiрно, з дотриманням обраноi концептуальноi основи. Фiнансова
звiтнiсть Товариства е повною та достовiрною.

2. Протягом звiтного року не виявленi сутгсвi порушення законодавства пiд
час провадження фiнансово-господарськоi дiяльностi, а також встановленого
порядку,ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Враховуючи вищез€вначене, Ревiзiйна комiсiя Товариства пiдтверджуе

достовiрнiсть та повноту даних фiнансовоi звiтностi за 202l р. та пропонуе визнати

роботу Генерального директора за 202I piK задовiльною, а рiчний звiт та баланс
Товариства затвердити.

голова Ревiзiйноi koMicii
Чл енu р е в iз iйн oi колli с ii'

afu,-; Коломiйчук О.В.

Шкарова Н.О.

Усmuнова I.П.


