Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 2/12/2018
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
Директор

Квасниця Тарас Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34857761
4. Місцезнаходження: 79067, Україна, Львівська обл., Личакiвський р-н, м. Львiв, вул.Тракт
Глинянський,152
5. Міжміський код, телефон та факс: 032 225-12-00, 032 225-12-00
6. Адреса електронної пошти: dim@provesin.lviv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.provesin.lviv.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав
за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
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більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1
відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
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2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб.
- Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
- Рейтингування боргових iнструментiв не проводилось.
- Емiтент не є акцiонерним товариством, вiдповiдно акцiї не випускались, загальнi збори акцiонерiв не
проводились, дивiденди не виплачувались, викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
здiйснювався,посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють. Iнформацiя: про прийняття
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється.
- Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
- Похiднi цiннi папери не випускались.
- Згiдно пункту 15 статтi 4 роздiлу III Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iнформацiя про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї не заповнюється.
- У емiтента корпоративного управлiнння немає.
- Емiтент не випускав: iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
- Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.
- Особлива iнформацiї про цiннi папери протягом звiтного перiоду вiдсутня

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 № 198694
3. Дата проведення державної реєстрації
01.02.2007
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
40000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АБ "Пiвденний"
2) МФО банку
328209
3) Поточний рахунок
26006010040875
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
-

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Декларацiї про початок
будiвельних робiт
Опис
Декларацiї про початок
будiвельних робiт

Опис
Сертифiкат

Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
2
3
4
5
ЛВ
29.01.2015
Департамент державної
0831500290082
архiтектурно-будiвельної
iнспекцiї у Львiвськiй областi
Видано на перiод будiвництва. Об'єкт будiвництва -Будiвництво
кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 1 та
Проектована 2 на вул Тракт Глинянський, 152 у м. Львовi
ЛВ
06.12.2016
Департамент Державної
083163410932
архiтектурно-будiвельної
iнспекцiї України у
Львiвськiй областi
Видано на перiод будiвництва. Об'єкт будiвництва -Будiвництво
кварталу садибної житлової забудови на вул. Тракт Глинянський, 152 (
в межах вулиць проектована 2 та проектована 3 ) у м. Львовi.
ЛВ
27.02.2018
Iнпекцiя державного
№16218058149
архiтектурно-будiвельного
6
контролю у м.Львовi
Сертифiкат засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта
"Будiництво кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць
Проектованеа 1 та Проектована 2 на вул. Тракт Глинянськи, 152 у
м.Львовi". Виданий на пiдставi акта готовностi об'єкта до експлуатацiї
вiд 16.02.2018 року.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0200131233,
06.08.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

штраф

Оплачено 2231,14 грн

ГУ ДФС України у
Львiвськiй областi

Примітки:
Встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно,
вiдмiнне вiд земельної дiлянки, сплачується юридичними особами, якi власниками об'єктiв нежитлової
нерухомостi.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ" станом на 31.12.2018 року не має в
своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв: штатних - 18, фонд оплати працi за 2018 рiк склав 942.4 тис.грн.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до буть-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми
вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
2. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувати аналогiчнi норми системи мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi МСБО (IAS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити
мiжнародним.
3. Установити межу суттєвостi для:
- окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства, - 3 % вартостi
всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно;
- окремих видiв доходiв i витрат - 0,2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства;
- у цiлях проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв необоротних активiв застосувати
вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмiрi 15 % справедливої вартостi об'єкта;
- визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати
10 %;
4. Не вiдображати вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансовiй
звiтностi.
5. Встановити такий порядок облiку необоротних активiв.
5.1. Для визначення об'єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв,
визначення термiну корисного використання об'єктiв та їх лiквiдацiйної вартостi створити постiйно дiючу
комiсiю. Склад комiсiї затверджувати наказом керiвник пiдприємства.
5.2. Нарахування амортизацiї об?єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв проводити з використанням
прямолiнiйного методу.
5.3. Матерiальнi активи, термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, а вартiсть
становить менше - 6000,00 грн. - включати до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
5.4. Нарахування амортизацiї об'єктiв малоцiнних необоротних матерiальних активi проводити в першому
мiсця використання об'єктiв у розмiрi 100% вiд їх вартостi.
6. Окремий рахунок облiку транспортно-заготiвельних витрат не застосовувати. Включення
транспортно-заготiвельних витрат проводити до собiвартостi запасiв.
7. Величину резерву сумнiвних боргiв визначати iз застосуванням абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
8. Проводити переоцiнку тих об'єктiв основних засобiв, залишкова вартiсть яких вiдрiзняється вiд їхньої
справедливої вартостi на дату балансу бiльше нiж на 15 %.
9. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування.
10. У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувати такi методи їх оцiнки:
- середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво та реалiзацiї готової
продукцiї, товару.
11. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення
виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта
наданих послуг (виконаних робiт).
12. Не створювати резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства та виконання
гарантiйних зобов'язань.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної
суми доходів за звітний рік
Основна дiяльнiсть емiтента зосереджена на органiзацiї, замовленнi будiвництва житлових та офiсних будiвель
з подальшою їх реалiзацiєю фiзичним та юридичним особам.
Для просування на ринку продукцiї застосовується реклама у засобах масової iнформацiї та на зовнiшнiх носiях.
Полiтичнi ризики, пов'язанi з нестабiльнiстю господарського, податкового, банкiвського, земельного та iншого
законодавств в Українi. Фiнансовi ризики пов'язанi iз забезпеченням доходiв, що залежать вiд здачi комплексiв
в експлуатацiю. Заходи пов'язанi iз формуванням зовнiшнього дiлового середовища (партнери, холдинги,
спiльнi пiдприємства), розробкою системи заходiв щодо зниження потреби в обiгових коштах за рахунок
ритмiчностi роботи, зменшення запасiв, роботи з клiєнтами, невiдкладне i постiйне проведення дослiджень
вимог споживачiв (фiзичних та юридичних осiб), розробкою i використанням продуманої системи контролю
якостi послуг на всiх етапах їх створення та продажу, використанням пiдходу диверсифiкованостi джерел
доходу.
Галузь залежить лише вiд iнiцiативи приватних власникiв пiдприємств та рiшень транснацiональних компанiй
свiтових лiдерiв. В галузi вiдсутнi державнi пiдприємства крiм науково-дослiдних iнститутiв.
В Українi поглиблюється стагфляцiя - поєднання стагнацiї та iнфляцiї, що є найгiршим сценарiєм розвитку
економiчних процесiв. Внаслiдок цього збiльшились цiни на будiвельнi матерiали, як вiтчизнянi так i
iмпортованi, що суттєво впливає на розвиток будiвельної галузi. В даних умовах конкуренцiя полягає в
можливостi будь-яким способом продовжувати будiвництво розпочатих об'єктiв та пошук надiйних
iнвесторiв-покупцiв.
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
Значних iнвестицiй та придбання не планується.
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
Основнi засоби Товариства становили його власнi необоротнi матерiальнi активи, котрi визнанi у вiдповiдностi
до Стандарту №7 "Основнi засоби" на пiдставi вiрогiдностi одержання у майбутньому економiчної вигоди.
Будiвництво кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 1 та Проектована 2 на вул.
Тракт Глинянський, 152 у м. Львов зданий в експлуатацiю. Акт готовностi об'єкта до експлуатацiї вiд 16 лютого
2018року
Емiтент є замовником будiвництва об'єкта <Будiвництво кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць
Проектована 2 та Проектована 3 на вул. Тракт Глинянський, 152 в м. Львовi. Площа дiлянки кварталу садибної
забудови - 4,2134 га. У 2018р. розмiстив iменнi, цiльовi, звичайнi (незабезпечених) облiгацiї серiї В, кiлькiстю
663800шт, загальною номiнальною вартiстю 60405800,00грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Дiяльнiсть емiтента залежить вiд стабiльної економiчної ситуацiї в країнi , купiвельної спроможностi покупцiв,
можливостi кредитування банкiвськими установами.
Полiтичнi ризики, пов'язанi з нестабiльнiстю господарського, податкового, банкiвського, земельного та iншого
законодавств в Українi;
Юридичнi ризики, пов'язанi з недосконалiстю законодавства, нечiтко оформленими документами, неяснiстю
судових заходiв у випадку розбiжностей мiж засновниками;
Технiчнi ризики, пов'язанi iз можливо невчасним будiвництвом, затримка у введеннi в експлуатацiю технiчних
систем;
Макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики;
Погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi, валютнi ризики, пов'язанi iз курсовими коливаннями.
недосконалiсть законодавства в сферi планування територiй i забудов мiста, житлової полiтики, розробки
енерго- та екологоефективних архiтектурно-будiвельних систем, тощо.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних та залучених коштiв через кредити банкiв та емiсiю
облiгацiй
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
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)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента полягає у:покращеннi фiнансового стану Товариства, залучення до
участi в будiвництвi юридичних осiб - партнерiв, з метою спiльної участi у будiвництвi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Науковi дослiдження та розробки емiтентом не проводилися. У зв'язку iз змiною напрямку дiяльностi емiтент
проводив монiторинг новiтнiх технологiй в галузi будiвництва та архiтектури, з метою залучення розробок та
устаткування, якi суттєво знизять собiвартiсть будiвництва, полiпшать експлуатацiйнi якостi, споживчу та
екологiчну безпеку житла.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi
товариства немає.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Квасниця Тарас Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34857761
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища, iнженер конструктор
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТзОВ "Укрексiмторг", 31215466, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2007, обрано безстроково
9) Опис
з 01 лютого 2007р. по даний час директор ТзОВ "Провесiнь Агроiнвест"

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Місцезнаходження

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

79008, Україна, Львівська обл.,
Галицький р-н, Львiв, Валова, 29/8

60

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Будiвельна
компанiя "Нове мiсто"

30994450

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Квасниця Тарас Петрович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
40
100
Усього

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

1
10.07.2015

2
61/2/2015

Опис
16.01.2018

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційн
ий номер

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску (шт.)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченог
о
процентног
о доходу у
звітному
періоді
(грн)
13
0

Дата
погашенн
я
облігацій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Нацiональна
UA4000190763
цільові
80,5
654 840
Бездокументарн
52 714 620
0
немає
17.12.2018
комiсiя з цiнних
і іменні
паперiв та
фондового
ринку
Одна облiгацiя Серiї А дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) кв.м загальної площi у житловому будинку кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 1 та Проектована 2 на вул Тракт
Глинянський, 152 у м. Львовi. Розмiщення здiйснювалось через органiзатора торгiвлi - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" (включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру) .
1/2/2018
Нацiональна
UA4000200190
цільові
91
663 800
Бездокументарн
60 405 800
0
немає
0
25.07.2023
комiсiя з цiнних
і іменні
паперiв та
фондового
ринку
Одна облiгацiя Серiї В дає право на отримання у власнiсть 0,01 (однiєї сотої) кв.м загальної площi у житловому будинку кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 2 та Проектована 3 на вул Тракт
Глинянський, 152 у м. Львовi. Розмiщення здiйснювалось через органiзатора торгiвлi - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" (включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру)

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску
1
10.07.2015

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2
61/2/2015

Міжнарод
ний
ідентифіка
ційний
номер
3
UA400019
0763

Обсяг
випуску
(грн)

Вид забезпечення (порука/
страхування/ гарантія)

4
52714620

5
страхування

Найменування поручителя/
страховика/ гаранта

6
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю
"СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО
"ДОМIНАНТА"
Емiтентом укладено договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № ФР-15 №0001 ЛВ вiд
02.06.2015 р.

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Сума забезпе-чення

7
35265086

8
52714620

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
Станом на 31 грудня 2018 року:
1. Будiвництво кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 1 та
Проектована 2 на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львов зданий в експлуатацiю. Акт готовностi
об'єкта до експлуатацiї вiд 16 лютого 2018року.Триває процес погашення облiгацiй.
2. Емiтентом освоєно 29347 тис. грн на будiвництво кварталу садибної житлової забудови в межах
вулиць Проектована 2 та Проектована 3 на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львовi. Ступiнь
готовностi оцiнюється Емiтентом у 48,6%.

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
6 234,3
6 209,1
5 971,8
5 860,1
247,7
339
0
0
0
0
14,8
10
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
6 234,3
6 209,1
5 971,8
5 860,1
247,7
339
0
0
0
0
14,8
10
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 234,3
6 209,1
0
0
6 234,3
6 209,1
Будiвлi та споруди на загальну на суму 5860.1 тис. грн.; машини та
обладнання на суму 339.0 тис.грн. ; iншi на суму 10.0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-2 630,3
-3 626,8
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
40
40
Скоригований статутний капітал
40
40
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента менша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст.
155 Цивiльного кодексу України порушенi.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

113 120,42

X

X

X

113 120,42

X

X

09.10.2015
16.03.2018

52 714,62
60 405,8

0
0

17.12.2018
25.07.2023

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

459,8

X

X

X

32 610

X

X

X
X

17 316,88
163 507,1

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

-

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

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Шевченкiвський р-н,
Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Серiя АД №065586
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
29.08.2012
(044) 377-72-68
(044) 279-10-78
Депозитарна
Договiр про обслуговування випускiв
цiнних паперiв вiд 06.05.2015 р. №
ОВ-8174
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"

Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Печерський р-н, Київ,
Шовковична, 42/444
АД № 034421

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

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

НКЦПФР
11.06.2012
(044) 277-50-00
(044) 277-50-01
Органiзацiя торгiвлi на фондовому
ринку
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО <ДОМIНАНТА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35265086
01032, Україна, Шевченкiвський р-н,
Київ, Саксаганського, 119
АВ №547004
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послух України
11.10.2007
(044) 2200755
(044)2200755
Страхова
Емiтентом
укладено
договiр
добровiльного страхування фiнансових
ризикiв № ФР-15 №0001 ЛВ вiд
02.06.2015 р.
Господарське товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма
"УкрЗахiдАудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20833340
79021, Україна, Львівська обл.,
Франкiвський р-н, Львiв,
Кульпаркiвська, буд.172, кв.52
0541
Аудиторська палата України
26.01.2001
(032)225 68 70
(032)225 68 80

Вид діяльності
Опис

Аудиторська
Емiтентом укладено Договiр на
проведення аудиту № 71 вiд 28.12.2018

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Приватне пiдприємство "Премiум Захiд
Буд"
Приватне підприємство
38895397
81513, Україна, Львівська обл.,
Городоцький р-н, с.Суховоля,
вул.Б.Хмелькицького,13 корп.А
АЕ № 524178

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

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

Державна архiтектурно-будiвельна
iнспекцiя України
07.10.2014
+38 097 87 55 802
+38 097 87 55 802
Будiвельна
Емiтентом
укладено
Договору
генерального пiдряду № 10/01-1 вiд
10.01.2015 р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Галицький
Будiвельний Гарант "
Товариство з обмеженою
відповідальністю
38895397
79044, Україна, Львівська обл.,
Франкiвський р-н, Львiв, Генерала
Чупринки, буд58, кв.6
2013031015
Державна архiтектурно-будiвельна
iнспекцiя України
09.09.2016
(032)2325657
(032)2325657
Будiвельна
Емiтентом
укладено
Договору
генерального пiдряду № 28/08-1 вiд
28.08.2017 р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"
Львівська область, Личакiвський р-н

Дата (рік, місяць,
число)

2019.01.01

за ЄДРПОУ

34857761

4610137200
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
240
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Організація будівництва будівель
41.10
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 18
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 79067, Львівська обл., Личакiвський р-н, м. Львiв, вул.Тракт Глинянський,152, 032
225-12-00

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

62072
6234,3
7277
(1042,7)
0
500
0
68806,3

99985,4
6209,1
7721,1
(1512)
0
500
0
106694,5

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

14436,8
10921
0
18079,9
13275,4
0
5725,6
0
71,1
22101,4
516,7
74206,9

4809,9
18
0
227,2
14092,1
0
7244,8
0
623,4
25305,8
1879,1
54182,3

1200

0

0

1300

143013,2

160876,8

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

1

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

40
0
0
-3666,8
(0)
-3626,8

40
0
0
-2670,3
(0)
-2630,3

1595

52714,6

113120,4

1600

0

0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

668,1
452,9
0
5,9
23,5
0
92775
93925,4

892,1
459,8
0
9,1
36,8
0
48988,9
50386,7

1700

0

0

1900

143013,2

160876,8

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та
забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс
Примітки: -

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Примітки: Керівник
Квасниця Т.П.
Головний бухгалтер
-

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

12721,9

19562,8

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

984,6
0
13706,5
(10944,6)
(1611,4)
(154)
(12710)
996,5
(0)
996,5

26
0
19588,8
(19456,4)
(1363,7)
(10,3)
(20830,4)
-1241,6
(0)
-1241,6

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

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

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Господарське товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит"
20833340

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

м.Львiв, вул.Кульпаркiвська,
буд.172, кв.52
0541
номер: 0600, дата: 26.05.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
номер: 71, дата: 28.12.2018
дата початку: 12.04.2019, дата
закінчення: 25.04.2019
25.04.2019
14 000,00

Аудиторська фiрма УкрЗахiдАудит
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi№ 0541 вiд 26.01.2001р.
адреса: 79011, м. Львiв, вул. I. Рутковича, 7, офiс 11а тел (+032) 225-68-70, тел/факс (+032) 225-68-80
e-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua; офiцiйний сайт: www.uza-audyt.com.ua
п / рахунок № 26007011071804 в ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365
ЄДРПОУ 20833340, КОАТУУ 4610136300, КОПФГ 240
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест"
cтаном на 31 грудня 2018 року

Адресат аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора):
Управлiнському персоналу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест";

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест" (у
подальшому - ТОВАРИСТВО), що додається, яка включає фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва:
Баланс за формою № 1-м станом на 31 грудня 2018 року, звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2018 рiк,
та загальну iнформацiю про дiяльнiсть ТОВАРИСТВА.

Основнi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест":
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест".
Iдентифiкацiйний код згiдно Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та
громадських формувань: 34857761;
Мiсцезнаходження: 79067, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Тракт Глинянський, буд. 152;
Дата державної реєстрацiї:
- свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А 01 № 198694 вiд 01.02.2007 року, видане
Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради;
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiя ААБ № 745739, видана
01.11.2011 року державним реєстратором Кiнащук Л.В.
Дата внесення останнiх змiн до статуту:
- Статут Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ" (нова редакцiя), затверджений
зборами учасникiв вiд 03 квiтня 2019 року, протокол № 11. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв
проведено 08.04.2019 р.
Основнi види дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест" за звiтний перiод: код
КВЕД-2010 - 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель (основний); 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових
будiвель; 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 01.30 Вiдтворення рослин;
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.; 46.61 Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й
устаткуванням; 77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв. н. в. i. у.; 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.21
Роздрiбна торгiвля фруктами й овочами в спецiалiзованих магазинах.
Посадовою особою, вiдповiдальною за ведення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ" впродовж перiоду, за який була складена рiчна фiнансова
звiтнiсть, що пiдлягала аудиту, був керiвник - Квасниця Тарас Петрович (призначений на посаду директора
рiшенням зборiв засновникiв вiд 26.01.2007 року).
Кiлькiсть працiвникiв - 18 осiб.
Думка iз застереженням (висловлення думки)
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для висловлення думки iз
застереженням", загальне подання, структура та змiст фiнансової звiтностi дають пiдстави стверджувати, що
операцiї та подiї, що покладенi в основу складання фiнансової звiтностi, вiдображенi таким чином, щоб досягти
достовiрного вiдображення в усiх суттєвих аспектах фiнансового стану ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2018
року та його фiнансових результатiв за 2018 рiк, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку.

Основа для висловлення думки iз застереженням
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань ТОВАРИСТВА була проведена вiдповiдно до норм Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України "Про затвердження порядку подання фiнансової звiтностi" вiд 28.02.2000 р. № 419 та Положення про
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 №
879.
Аудитори не були присутнi пiд час проведення iнвентаризацiї, оскiльки дата призначення нас аудиторами
ТОВАРИСТВА є пiзнiшою нiж дата початку та завершення реалiзацiї iнвентаризацiйних процедур у
ТОВАРИСТВI.
За рахунок того, що у ТОВАРИСТВI частково недотримано встановлених критерiїв визнання та класифiкацiї
окремих статей оборотних активiв (абз. 2, п. 2.1.8. аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо
рiчної фiнансової звiтностi) необхiдно здiйснити коригування у системi фiнансового облiку (на суму 1459,00
грн.):вiдобразити у складi витрат перiоду суму на обслуговування ВЕБ-сайту з вiдповiдним зменшенням розмiру
фiнансового результату станом на 01.01.2019 року.
Необхiдне коригування iз рекласифiкацiї та списання складової витрат майбутнiх перiодiв на рахунок
"Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)" здiйснено у системi бухгалтерського облiку ТОВАРИСТВА пiсля
дати балансу (у квiтнi 2019 року).
Величина витрат, якi б мали вплинути на фiнансовий результат ТОВАРИСТВА за 2018 рiк не є суттєвою, але
виявлений факт є вагомим, виходячи з професiйного судження аудитора.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг видання 2016-2017 рокiв, що прийнятi в якостi нацiональних згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 р. № 361, зокрема таких ключових Мiжнародних стандартiв аудиту:
700 (переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", 701 "Повiдомлення
iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", 705 (переглянутий) "Модифiкацiя думки у
звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора".
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними до аудиту фiнансової
звiтностi в Українi, зокрема у контекстi норм Положення про забезпечення незалежностi аудитора, що затверджене
рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2009 № 209/5 (зi змiнами згiдно рiшення Аудиторської палати
України 30.06.2011 № 232/9), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що
аудиторськi докази, якi ми отримали, є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки
iз застереженням.
Пiд час формування структури та змiстового наповнення аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора),
крiм положень Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (видання 2016-2017 рокiв), що прийнятi в якостi нацiональних, згiдно з рiшенням Аудиторської палати
України вiд 04.05.2017 року № 344 було враховано норми Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року за № 2826.
Цi стандарти й положення, а також iншi нормативнi документи вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень.
Ми вважаємо, що аудиторськi докази, якi ми отримали, є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час аудиту
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi аудиту фiнансової звiтностi в цiлому
та пiд час формування думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково

до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що описане нижче питання
(облiк витрат майбутнiх перiодiв) є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити в цьому аудиторському
висновку.
Ми вважаємо питання облiку витрат майбутнiх перiодiв значущим, оскiльки сальдо за цiєю статтею має значну
питому вагу (46,70%) у структурi оборотних активiв ТОВАРИСТВА. Тому це питання було визначено ключовим
за формою i змiстом.
Актив за статтею "Витрати майбутнiх перiодiв" сформовано за рахунок сальдо за однойменним балансовим
рахунком на суму 25305795,08 грн. Цей залишок у сумовому вираженнi сформовано за рахунок узагальненої
iнформацiї щодо понесених у процесi операцiйної дiяльностi ТОВАРИСТВА витрат, якi пiдлягають вiднесенню на
витрати в майбутнiх звiтних перiодах. Основними з яких є орендна плата за землю та оплата послуг, пов'язаних iз
залученням коштiв пiд будiвництво житлових будинкiв та просування їх реалiзацiї у майбутнiх звiтних перiодах.
Витрати, узагальненi за балансовим рахунком "Витрати майбутнiх перiодiв", вiдповiдають критерiям їх визнання
витратами майбутнiх перiодiв, крiм тих витрат, якi, виходячи iз їх функцiонального призначення за своєю
економiчною сутнiстю є витратами минулих перiодiв (послуги з обслуговування ВЕБ-сайту на суму 1459,00 грн.).
Пiд час аудиту достовiрностi вiдображення фiнансових активiв у фiнансовiй звiтностi було застосовано аналiтичнi
процедури та аналiтичнi процедури по сутi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi, що складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) облiку та згiдно з нормами Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", i за таку систему внутрiшнього контролю,
яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Пiд час складання фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
ТОВАРИСТВА продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання,
що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати
ТОВАРИСТВО чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування ТОВАРИСТВА.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо
аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього
контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв,
робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв
можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також
те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти
достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi
етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили те, що має найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто те, якi є
ключовим питанням аудиту. Ми описуємо це питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
2. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
2.1. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
2.1.1. ТОВАРИСТВО на дату формування рiчної фiнансової звiтностi облiковує незавершенi капiтальнi iнвестицiї,
балансова вартiсть яких становить 99985,4 тис. грн.
Класифiкацiя незавершених капiтальних iнвестицiй за групами, їх аналiтичний та синтетичний облiк, вiдповiдають
вимогам Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, що затверджена Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30.11.1999 р. № 291 зi змiнами i доповненнями.
2.1.2. ТОВАРИСТВО на дату формування рiчної фiнансової звiтностi має власнi основнi засоби та iншi необоротнi
матерiальнi активи, балансова (залишкова) вартiсть яких становить 6199,1 тис. грн.
Критерiї визнання основних засобiв, їх первiсна оцiнка та класифiкацiя вiдповiдають нормам П(с)БО 7 "Основнi
засоби".
Iнвентаризацiя основних засобiв проведена в ТОВАРИСТВI на пiдставi Наказу № 20/12-18 вiд 20.12.2018 р. на
виконання Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №
996-ХIV, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України Про затвердження порядку подання фiнансової звiтностi" вiд
28.02.2000 р. № 419 та Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом мiнiстерства
фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879.
Протягом 2018 року ТОВАРИСТВО у бухгалтерському облiку використовувало прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с)БО 7 "Основнi засоби", а
також обранiй облiковiй полiтицi.
2.1.3.ТОВАРИСТВО на дату складання рiчної фiнансової звiтностi має нематерiальнi активи (створення та
програмне забезпечення веб-сайту). Балансова (залишкова) вартiсть цього активу станом на 31.12.2018 року
складає 9970,30грн. Критерiї визнання нематерiальних активiв, їх класифiкацiя за групами, оцiнка, аналiтичний та
синтетичний облiк, загалом вiдповiдає вимогам П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи", що затверджене наказом МФУ
вiд 18.10.1999 р. № 242.

2.1.4. ТОВАРИСТВО на дату складання рiчної фiнансової звiтностi має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
(iнвестицiйнi сертифiкати Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду
"СКРИНЯ") на суму 500,0 тис. грн. Критерiї їх визнання, класифiкацiя та оцiнка загалом вiдповiдають вимогам
П(с)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Аналiтичний та синтетичний облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдповiдає вимогам Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, що затверджена Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 зi
змiнами i доповненнями.
2.1.5. На дату формування рiчної фiнансової звiтностi вартiсть запасiв ТОВАРИСТВА становить 4809,9 тис. грн.
Сальдо запасiв сформоване, в основному, за рахунок залишку будiвельних матерiалiв на суму 4678,7 тис. грн.,
iнших матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.
Метод оцiнки вибуття запасiв пiд час їх вибуття (вiдпуск у виробництво та оприбуткування з виробництва, продаж
та iнше вибуття) вiдповiдає нормам Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку.
Загалом критерiї визнання активiв запасами ТОВАРИСТВА, їх класифiкацiя за групами, оцiнка, аналiтичний та
синтетичний облiк вiдповiдають вимогам П(с)БО 9 "Запаси", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 20.10.1999 р. № 246.
2.1.6. На дату балансу первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi ТОВАРИСТВА за товари, роботи, послуги
становить 227,2 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi (7244,8 тис. грн. на дату формування рiчної фiнансової
звiтностi), облiковується нетоварна дебiторська заборгованiсть.
Положенням про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку (п. 5.3.) за дебiторською
заборгованiстю за реалiзованi продукцiю, товари, роботи i послуги передбачено формувати резерв сумнiвних
боргiв в кiнцi звiтного року. Величину резерву сумнiвних боргiв обчислювати методом застосування абсолютної
суми сумнiвної заборгованостi.
Протягом 2018 року резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Загалом критерiї визнання дебiторської заборгованостi, її класифiкацiя за групами, оцiнка, аналiтичний та
синтетичний облiк вiдповiдають вимогам П(с)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", яке затверджене наказом МФУ
вiд 08.10.1999 р. № 237, з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської
заборгованостi, встановлених iншими П(с)БО.
2.1.7. Грошовi кошти на поточних рахунках в банках, вiдображенi у складi оборотних активiв ТОВАРИСТВА, на
дату формування рiчної фiнансової звiтностi склали 623.4 тис. грн., що пiдтверджено даними банкiвських виписок
з рахункiв ТОВАРИСТВА у банкiвських установах станом на 31.12.2018 р.
2.1.8. За статтею "Витрати майбутнiх перiодiв" наведено сальдо за однойменним балансовим рахунком на суму
25305,8 тис. грн. Цей залишок у сумовому вираженнi сформовано за рахунок узагальненої iнформацiї щодо
понесених у процесi операцiйної дiяльностi ТОВАРИСТВА (впродовж звiтного перiоду) витрат, якi пiдлягають
вiднесенню на витрати в майбутнiх звiтних перiодах.
У складi оборотних активiв ТОВАРИСТВА за балансовим рахунком "Витрати майбутнiх перiодiв" станом на
31.12.2018 року облiковуються витрати на обслуговування ВЕБ-сайту на суму 1459,00 грн. Ця аналiтична стаття не
вiдповiдає критерiям визнання її активом.
2.1.9. На дату формування рiчної фiнансової звiтностi сума iнших оборотних активiв ТОВАРИСТВА склала 1879,1
тис. грн. Сальдо за цiєю статтею активу балансу сформоване за рахунок залишку за транзитними субрахунками
("Податкове зобов'язання" та "Податковий кредит"), призначеними для аналiтичного облiку формування податку
на додану вартiсть.

2.2. Висновки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання

2.2.1. На дату балансу ТОВАРИСТВО має довгостроковi та поточнi зобов'язання.
2.2.2. Довгостроковi зобов'язання ТОВАРИСТВА на дату формування рiчної фiнансової звiтностi склали 113120,4
тис грн., що становить 70,3 % вiд загальної суми валюти балансу.
2.2.2.1. Елемент фiнансової звiтностi, наведений у роздiлi II "Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та
забезпечення" у сумi 113 120 420,00 (Сто тринадцять мiльйонiв сто двадцять тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп)
сформований за рахунок:
а) загальної номiнальної вартостi випуску довгострокових зобов'язань за iменними цiльовими забезпеченими
облiгацiями серiї А у кiлькостi 654 840 (Шiстсот п'ятдесят чотири тисячi вiсiмсот сорок) штук. Номiнальна вартiсть
облiгацiї 80,50 (Вiсiмдесят грн. 50 коп.). Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 52714620,00 (П'ятдесят
два мiльйони сiмсот чотирнадцять тисяч шiстсот двадцять грн. 00 коп.). Строк погашення облiгацiй бiльше
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку за реєстрацiйним номером №61/2/2015, дата реєстрацiї 10 липня 2015 року, дата видачi 30 жовтня
2015 року.
Цiльове призначення фiнансових ресурсiв вiд розмiщення облiгацiй - будiвництво кварталу садибної житлової
забудови в межах вулиць Проектована 1 та Проектована 2 на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львовi.
Забезпечення випуску цiльових облiгацiй серiї А здiйснено на пiдставi договору добровiльного страхування
фiнансових ризикiв № ФР-15 № 0001 ЛВ вiд 02.06.2015 р. Страхувальник Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхове товариство "Домiнанта". Страхова сума за договором 52 714 620,080 грн.
б) загальної номiнальної вартостi випуску довгострокових зобов'язань за iменними цiльовими незабезпеченими
облiгацiями серiї В у 663800 (Шiстсот шiстдесят три тисячiвiсiмсот) штук. Номiнальна вартiсть облiгацiї: 91,00
(Дев'яносто одна гривня 00 коп.).
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 60 405 800,00 (Шiстдесятмiльйонiвчотириста п'ять тисяч вiсiмсот
гривень);
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку за реєстрацiйним номером №1/2/2018, дата реєстрацiї 16 сiчня 2018 року, дата видачi 29березня
2018 року.
Цiльове призначення фiнансових ресурсiв вiд розмiщення облiгацiй - будiвництво кварталу садибної житлової
забудови в межах вулиць Проектована 2 та Проектована 3 на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львовi
2.2.2.2. Аналiтичний облiк довгострокових зобов'язань за облiгацiями ведеться за їх видами та термiнами
погашення.
2.2.3. Поточнi зобов'язання ТОВАРИСТВА на дату формування рiчної фiнансової звiтностi склали 50386,7 тис.
грн., що становить 31,3 % вiд загальної суми пасивiв.
2.2.4. На дату балансу iншi поточнi зобов'язання ТОВАРИСТВА у сумовому вираженнi склали 48988,9 тис. грн. За
цiєю статтею облiковуються поточнi зобов'язання за нетоварними операцiями.
2.2.5. Загалом критерiї визнання зобов'язань ТОВАРИСТВА, їх класифiкацiя за групами, оцiнка, аналiтичний та
синтетичний облiк вiдповiдає вимогам П(с)БО 11 "Зобов'язання", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31.01.2000 р. № 20.
2.2.6. На дату складання рiчної фiнансової звiтностi у ТОВАРИСТВА немає прострочених позик банкiв та
нарахованих i несплачених вiдсоткiв за користування позиками банкiвських установ.

2.3. Висновки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал

2.3.1. Заявлений статутний капiтал ТОВАРИСТВА на дату формування рiчної фiнансової звiтностi складає 40
000,00грн. та сплачений повнiстю.
Розмiр статутного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi ТОВАРИСТВА на дату формування рiчної
фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 року, вiдповiдає розмiру, що визначений редакцiєю статуту
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ" у редакцiї, зареєстрованiй 17.10.2014
року за номером 14151050007016144.
2.3.2. Формування та сплата статутного капiталу ТОВАРИСТВА вiдбувалася у такiй хронологiчнiй послiдовностi:
2.3.2.1. На дату вiдображення у регiстрах бухгалтерського облiку за методом подвiйного запису господарської
операцiї iз формування статутного капiталу (31.01.2007 р.) статутний капiтал ТОВАРИСТВА складав 40 000,00
грн. та був сформований таким чином (табл. 1):
Таблиця 1
№ з/п

Учасник

Розмiр частки до загальної суми статутного капiталу, %

1.

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 50

20 000,00

2.

ТзОВ "Львiвторгресурс", ЄДРПОУ 30994450

20 000,00

Всього по ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"

100,0

50

Сума частки,грн.

40 000,00

2.3.2.2. Сплату зареєстрованих внескiв до статутного капiталу впродовж 2007 року було здiйснено таким чином
(табл. 2):
Таблиця 2
Дата

Документ

Найменування платника Сума, грн.

31.01.2007

Банкiвська виписка

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 10 000,00

30.01.2007

Банкiвська виписка

ТзОВ "Львiвторгресурс", ЄДРПОУ 30994450

Всього сплата статутного капiталу за 2007 рiк

10 000,00

20 000,00

Станом на 31.12.2007 року неоплачений капiтал ТОВАРИСТВА склав 20 000,00 грн., в тому числi у розрiзi
учасникiв (табл. 3):
Таблиця 3
№ з/п Учасник
Розмiр частки до загальної суми статутного капiталу, % Сума частки,зазначеної у
статутi, грн.
Сума сплаченої частки, грн.
Неоплачений капiтал (заборгованiсть за внесками до статутного
капiталу), грн.
1.

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь",

ЄДРПОУ 00854400

50

20 000,00

10 000,00

10 000,00

2.
ТзОВ "Будiвельна компанiя "НОВЕ МIСТО", ЄДРПОУ 30994450 (правонаступник ТзОВ
"Львiвторгресурс з 15.05.2007 р. (у зв'язку зi змiною назви))
50
20 000,00
10 000,00
000,00
Всього по ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"

100,0

40 000,00

20 000,00

10

20 000,00

2.3.2.3. Формування та сплата статутного капiталу у 2008 роцi вiдбувалася таким чином:
1) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "НОВЕ МIСТО, ЄДРПОУ 30994450
(правонаступник ТзОВ "Львiвторгресурс") погасило заборгованiсть за внесками до статутного капiталу 03.03.2008
року в повному обсязi (згiдно банкiвської виписки вiд 03.03.2008 р. з поточного рахунку № 26005282, вiдкритого у

Львiвськiй фiлiї ВАТ "Мегабанк" на поточний рахунок ТОВАРИСТВА зараховано 10 000,00 грн. вiд ТзОВ
"Будiвельна компанiя "Нове Мiсто" як внесок до статутного капiталу);
2) 03.03.2008 р. загальнi збори учасникiв ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ" прийняли рiшення про вихiд зi
складу учасникiв ТзОВ "БК "Нове мiсто", ЄДРПОУ 30994450 та прийняття до складу учасникiв Квасницю Тараса
Петровича i передачу частки 50 % (20 000,0 грн.) новому учаснику.
Пiсля прийняття зазначеного рiшення загальними зборами учасникiв розподiл часток в статутному капiталi мав
вигляд, наведений у табл. 4:
Таблиця 4
№ з/п

Учасник
Розмiр частки до загальної суми статутного капiталу, % Сума частки, грн.
Неоплачений капiтал (заборгованiсть за внесками до статутного капiталу), грн.

1.

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 50

20 000,00

2.

Квасниця Тарас Петрович

0,00

50

Всього по ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"

20 000,00
100,0

40 000,00

10000,00

10 000,00

2.3.2.4. Впродовж 2009-2010 рр. заборгованiсть за внесками до статутного капiталу не погашалася, перерозподiлу
часток не було. Неоплачений капiтал на дату балансу 2009-2010 рр. (заборгованiсть за внесками до статутного
капiталу за ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400) складав 10000,00 грн.
2.3.2.5. Формування та сплата статутного капiталу впродовж 2011-2013 рр. вiдбувалася таким чином (табл. 5):
Таблиця 5
Дата

Документ

Найменування платника Сума, грн.

24.11.2011

Банкiвська виписка

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 1 300,00

12.09.2012

Банкiвська виписка

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 1 000,00

21.02.2013

Банкiвська виписка

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 7 700,00

Всього сплата статутного капiталу за 2011-2013 роки

10 000,00

Станом на 31.12.2013 року внески учасникiв до статутного капiталу будо здiйснено в повному обсязi. Розподiл
часток в статутному капiталi мав вигляд, наведений у табл. 6:
2.3.2.6. 10 жовтня 2014 року загальнi збори учасникiв прийняли рiшення (Протокол №1) про:
а) змiну учасника (замiсть ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400, новим учасником стало Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "НОВЕ МIСТО", ЄДРПОУ 30994450);
Таблиця 6
№ з/п

Учасник
Розмiр частки до загальної суми статутного капiталу, % Сума частки, грн.
Погашено внески до статутного капiталу (внесено грошовими коштами на поточний рахунок
ТОВАРИСТВА), грн.
1.

ВАТ "Агрофiрма "Провесiнь", ЄДРПОУ 00854400 50

20 000,00

2.

Квасниця Тарас Петрович

20 000,00

50

Всього по ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"

20 000,00
100,0

40 000,00

20 000,00

40 000,00

б) перерозподiл часток (10 % частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА учасника Квасницi Тараса Петровича
перейшло до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "НОВЕ МIСТО", ЄДРПОУ

30994450).
2.3.2.7. Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал ТОВАРИСТВА складав 40 000,00 грн. та був сформований
таким чином (табл. 7):
Таблиця 7
№ з/п

Учасник
Розмiр частки до загальної суми статутного капiталу, %
Сума сплаченої частки, грн.

1.

Квасниця Тарас Петрович

2.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "НОВЕ МIСТО", ЄДРПОУ 30994450*
60
24 000,00
24 000,00

40

Всього по ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"

16 000,00

100,0

Сума частки, грн.

16 000,00

40 000,00

40 000,00

2.3.3. Впродовж 2015-2018 рокiв змiни до статутного (зареєстрованого) капiталу не вносилися.
2.3.4. Аналiтичний та синтетичний облiк статутного капiталу на рахунку "Зареєстрований (пайовий) капiтал" в
ТОВАРИСТВI вiдповiдає вимогам П(с)БО, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї по його застосуванню, а також iнших нормативних
документiв.
Розмiр статутного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi ТОВАРИСТВА на дату балансу та на дату
надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо аудиту рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдає
розмiру, що визначений редакцiєю статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест" (у
редакцiї, чиннiй на 31.12.2018 року).
2.3.5. На дату формування рiчної фiнансової звiтностi у ТОВАРИСТВI немає додаткового, резервного та
неоплаченого капiталу.
2.3.6. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2018 р. є вiд'ємною
величиною (збиток) i становить 2670,3 тис. грн. та узгоджується iз залишками фiнансового результату
(непокритого збитку) станом на 31.12.2017 року (3666,8 тис. грн.), сумою прибутку, вiдображеного у звiтi про
фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2018 р. (996,5 тис. грн.).
2.3.7. Для юридичних осiб (не акцiонерних товариств) нормами Цивiльного кодексу України не врегульовано
потреби щодо порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу (на дату балансу) та iз
мiнiмальним розмiром статутного капiталу (на дату реєстрацiї суб'єкта господарювання).

2.4. Висновки щодо формування доходiв, витрат та фiнансового результату
2.4.1. Передбаченi облiковою полiтикою на 2018 рiк пiдходи до критерiїв визнання доходiв ТОВАРИСТВА та їх
оцiнки для вiдображення у Звiтi про фiнансовi результати вiдповiдають нормам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та П(с)БО "Дохiд", що затверджене наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 29.11.1999 р. № 290.
Доходи ТОВАРИСТВА, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2018 рiк - достовiрнi та
визначенi у вiдповiдностi до норм П(с)БО 15 "Дохiд", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
29.11.1999 р. № 290.
2.4.2. Оцiнка та критерiї визнання витрат ТОВАРИСТВА протягом 2018 року вiдповiдають нормам П(с)БО 16
"Витрати", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р. № 318.
2.4.3. Фiнансовий результат за 2018 рiк визначений ТОВАРИСТВОМ вiдповiдно до норм П(с)БО 25 "Фiнансовий
звiт суб'єкта малого пiдприємництва", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. №
39 зi змiнами та доповненнями.

Вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та фiнансовий результат ТОВАРИСТВА
вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку.

2.5. Висновки за результатами аналiзу окремих показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА
Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Фiнансового звiту суб'єкта малого
пiдприємництва за 2018 рiк. Результати розрахунку окремих показникiв фiнансового стану наведено в табл. 8.

Таблиця 8
Показники

На початок року На кiнець року Оптимальне значення

Коефiцiєнти лiквiдностi:
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0,001

Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi)

0,012

0,25-0,5

0,790

1,075

1,0-2,0

Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi :
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -0,025 -0,016 0,25-0,5
Коефiцiєнт структури капiталу

-40,432 -62,163 0,5-1,0

- коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) показує достатнiсть ресурсiв, якi можуть бути використанi для
погашення поточних зобов'язань. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 1. Значення коефiцiєнта на дату формування
рiчної фiнансової звiтностi свiдчить про достатнiсть у ТОВАРИСТВА оборотних активiв для покриття всiх
поточних зобов'язань.
- коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) показує ступiнь залежностi пiдприємства вiд
позикових коштiв. Його рекомендоване значення повинно бути не менше нiж 0,25. Цей показник свiдчить про те,
що впродовж 2018 року ТОВАРИСТВО було залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, оскiльки кредиторська
заборгованiсть на дату балансу не може бути погашена за рахунок власних джерел без залучення позикових
коштiв;
- коефiцiєнт структури капiталу (покриття зобов'язань власним капiталом або фiнансування) характеризує
достатнiсть (недостатнiсть) власного капiталу для покриття зобов'язань. Розраховується як вiдношення зобов'язань
до власного капiталу. Чим нижче значення показника, тим бiльш стiйким та стабiльним є фiнансовий стан
Товариства. Вiд'ємне значення показника свiдчить про те, що ТОВАРИСТВО на дату балансу не має власного
капiталу для погашення зобов'язань.
Загалом основнi фiнансовi показники свiдчать про недостатньо лiквiдний та нестабiльний фiнансовий стан
ТОВАРИСТВА на звiтну дату, хоча показники балансу мають моментний характер (баланс складається на певну
дату) та можуть суттєво змiнюватись у часi.

3. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї
3.1. Пiд час аудиту рiчної фiнансової звiтностi iнформацiї про дiї, визначенi ст. 41 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, якi б вiдбулися протягом звiтного перiоду та могли б мати
вплив на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
не встановлено.
3.2. За результатами аудиту виявлено iнформацiю про такi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ТОВАРИСТВА:

- 03 квiтня 2019 року на загальних зборах учасники Товариства ухвалили рiшення (Протокол №11) стосовно
надання згоди ТзОВ "Будiвельна компанiя "Нове мiсто" на вiдчуження частини внеску в статутному капiталi
товариства в розмiрi 10% новому учаснику Пайовому венчурному недиверсифiкованому закритому
iнвестицiйному фонду "СКРИНЯ" ТОВ "КУА "Приват Капiтал" та перерозподiл часток у зв'язку з цим.
З урахуванням вказаних змiн розмiр статутного капiталу товариства залишився без змiн, а частки учасникiв
становлять станом на 08.04.2019 р. мають вигляд, наведений у табл. 9:
3.3. У ТОВАРИСТВА немає вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (фiлiй) та дочiрнiх пiдприємств. Враховуючи
вищевикладене, ТОВАРИСТВО не складає iншої (зведеної та консолiдованої) фiнансової звiтностi, крiм
фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва (що включає в себе Баланс за формою № 1-м та звiт про
фiнансовi результати (форма № 2-м)).
3.4.1. Iнформацiю про осiб, якi володiють бiльш нiж 20% статутного капiталу ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2018
року наведено у табл. 7.
Таблиця 9
№ з/п

Учасник
Розмiр частки до загальної суми статутного капiталу, %
Сума сплаченої частки, грн.

1.

Квасниця Тарас Петрович

2.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "НОВЕ МIСТО", ЄДРПОУ 30994450*
50
20000,00
20 000,00

40

16 000,00

Сума частки, грн.

16 000,00

3.
Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "СКРИНЯ" ТОВ "КУА "Приват
Капiтал" ЄДРПОУ 35664309
10
4000,00 4000,00
Всього по ТзОВ "ПРОВЕСIНЬ-АГРОIНВЕСТ"

100,0

40 000,00

40 000,00

3.4.2. Iнформацiю про перелiк пов'язаних сторiн (керiвника ТОВАРИСТВА), встановлену у процесi виконання
процедур аудиту фiнансової звiтностi, наведено у табл. 10.

Таблиця 10
Iнформацiя про пов'язаних осiб: керiвника ТОВАРИСТВА
№ з/п

П.I.Б. керiвника ТОВАРИСТВА Код за ЄДРПОУ юридичної особи щодо якої iснує пов'язанiсть
Назва юридичної особи щодо якої iснує пов'язанiсть
Частка в статутному капiталi,% Посада в
пов'язанiй сторонi
1

Квасниця Тарас Петрович

34857761

ТзОВ Провесiнь-Агроiнвест"

40

Директор

За результатами перевiрки документiв на ознаки iснування вiдносин i операцiй iз пов'язаними сторонами,
господарських операцiй iз такими контрагентами, якi б виходили за межi нормальної дiяльностi, не виявлено.
3.5. Iнформацiї про перелiк афiлiйованих осiб у процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi не
встановлено.
3.6. Вартiсть активiв ТОВАРИСТВА за даними Балансу станом на 31.12.2017р. склала 143013,2тис. грн., тому для
визначення значних правочинiв ТОВАРИСТВА (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi.) впродовж 2018 року враховувалась сума 14 301 320грн. Iнформацiя щодо значних
правочинiв ТОВАРИСТВА, здiйснених у 2018 роцi, узагальнена у табл. 11.
Таблиця 11
№ п/п Найменування контрагента
2018рiк

Договiр Предмет договору

Фактично здiйснено розрахунки за

Номер Дата
1

ПП "Захiдний Буг"
100
15 000 000,00

%
12/10-ФД

грн.
12.10.2018

Отримання поворотної фiнансової допомоги

2
ПВНЗIФ Скриня ТОВ КУА "Приват Капiтал"
БК 770068
16.03.2018
Розмiщення цiльових
бездокументарних iменних облiгацiй серiї В 663 800штук, номiнальною вартiстю 91,00грн. 100
60 405 800,00
3

ТзОВ "Радехiвський цукор"

б.н

13.10.2017

Про продаж майна

100

14 790 964,60

3.7. Вiдповiдно до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" пiд час аудиту суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,
що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю не виявлено.
3.8. Управлiння ТОВАРИСТВОМ здiйснюють загальнi збори учасникiв - вищий орган Товариства; директор виконавчий орган Товариства; ревiзор - контролюючий орган ТОВАРИСТВА. Ревiзор у 2018 роцi не обирався.
Система управлiння ТОВАРИСТВОМ вiдповiдає вимогам ст. 89 Господарського Кодексу України вiд 16 сiчня
2003 р. № 436-IV.
3.9. Суттєвої невизначеностi щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть ТОВАРИСТВА
продовжити безперервну дiяльнiсть за результатами аудиту не виявлено.

4. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма
"УкрЗахiдАудит", код з ЄДРПОУ 20833340.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ:
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0541 вiд 26.01.2001р.
Мiсцезнаходження: 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, 172, кв.52
Поштова адреса: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.
Телефон (факс): тел.(+38032) 225-68-70, факс (+38032) 225-68-80.
Офiцiйний сайт: www.uza-audyt.com.ua.
E-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: Свiдоцтво про
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0600 (чинне до 31.12.2021 р.) видане Аудиторською палатою України
вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 26.05.2016 р. № 325/5.
Iнформацiя про аудиторiв, якi брали участь у виконаннi завдання - номер, серiя, дата видачi та термiн дiї
Сертифiката аудитора:
аудитор Литвиненко Наталiя Олександрiвна, сертифiкат серiї А № 005079, виданий 30.01.2002р.
аудитор Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003519, виданий 25.06.1998 р.

5. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудит проведено згiдно з умовами договору про надання професiйних послуг № 71 вiд 28 грудня 2018 р. Розмiр
винагороди за проведення аудиту складає 14000 грн.

Виконання аудиту розпочато 12 квiтня 2019 р. та завершено 25 квiтня 2019 р., про що складений акт
приймання-передачi результатiв надання професiйних послуг.
Фiнансовi звiти наведенi у додатках.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Провесiнь-Агроiнвест" cтаном на 31 грудня 2018 року вiддруковано у трьох примiрниках, з яких
перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй - ВИКОНАВЦЮ.

Аудитор (сертифiкат серiї А № 005079)

Н.О. Литвиненко

Генеральний директор,
аудитор (сертифiкат серiї А № 003519)

В.О. Озеран

м.п.

Дата звiту аудитора: аудиторський висновок наданий 25 квiтня 2019 року.
Вих. № 126, м. Львiв

Адреса аудитора (фактичне мiсцезнаходження офiсу Аудиторської фiрми "УкрЗахiдАудит"): 79011, м. Львiв, вул.
Рутковича, 7, офiс 11а.

