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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

35018320 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

м. Київ , -, 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, буд. 20 
 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

(044) 585-52-88 (044) 585-52-88 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

prv@nd.ais.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2013 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 

у "Бюлетень. Цiннi папери України" №58 
  

28.03.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://nd.ais.ua/  в мережі Інтернет 27.03.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

http://nd.ais.ua/


Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента X 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 
 

6. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

7. Інформація про дивіденди 
 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента 
 

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
 



що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління 
 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) 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 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

17. 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 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 
X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) 
 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

30. Примітки 

В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про:  

- одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, у зв'язку з тим, що 

дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй (дозволiв);  

- вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань товариств, у 

зв'язку з тим, що Товариство не входить до будь-яких об'єднань товариств;  



- рейтингове агентство, в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка 

Товариства та його цiнних паперiв;  

- володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, у зв'язку з тим, 

що Товариство не є емiтентом акцiй;  

- осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, у зв'язку з тим, що 

Товариство не є емiтентом акцiй; 

- загальнi збори акцiонерiв, у зв'язку з тим, що Товариство не є акцiонерним 

товариством; 

- дивiденди, у зв'язку з тим, що рiшення про виплату дивiдендiв в 2012 роцi не 

приймались;  

- випуски акцiй емiтента, у зв'язку з тим, що акцiї Товариством не 

випускались;  

- iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим, що Товариством iншi 

цiннi папери не випускались;  

- похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не 

випускались; 

- викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, у зв'язку з тим, що акцiї 

Товариством не випускались;  

- щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, у зв'язку з тим, що форма 

iснування облiгацiй бездокументарна; 

- обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або 

видобуток та розподiлення електроенергiї; 

- гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, у 

зв'язку з тим, що гарантiї третiми особами не надавались, облiгацiї випущенi 

звичайнi (незабезпеченi);  

- щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 

виникала протягом звiтного перiоду, у зв'язку з тим, що така iнформацiя 

протягом звiтного перiоду не виникала; 

- стан корпоративного управлiння, у зв'язку з тим, що цей додаток 

Товариством не заповнюється; 

- випуски iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв i пов'язана з ними iнформацiя 

(п.15-19), тому що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй i 

сертифiкатiв;  

- основнi вiдомостi про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя (п.20-24), 

оскiльки Товариство не здiйснювало створення ФОН та випуск сертифiкатiв 

ФОН.  

Товариством у складi звiту не надається: 

- копiя протоколу загальних зборiв емiтента, у зв'язку з тим, що це 

передбачено лише для акцiонерних товариств; 

- фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку, не надається, оскiльки фiнансова звiтнiсть 

Товариства, складена згiдно з нормативними вимогами П(С)БО в Українi.;  

- звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї 

Товариством не випускались, виконання зобов'язань за якими забезпечене 

об'єктами нерухомостi. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ТОВ "НД-Україна" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3.1.4. Поштовий індекс 

04073 

3.1.5. Область, район 

м. Київ , - 

3.1.6. Населений пункт 

м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

пров. Балтiйський, буд. 20 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А00 №819113 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

15.03.2007 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

43100000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

43100000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

Фiлiя АБ "Пiвденний" в м. Києвi 

3.3.2. МФО банку 

320917 

3.3.3. Поточний рахунок 

26001301759801 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
 



рахунком у іноземній валюті 

- 
 

3.3.5. МФО банку 
 

- 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

- 
 

3.4. Основні види діяльності 

77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н. в. i. г. 

77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв 

77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв 

3.8. Інформація про органи управління емітента 

Вищий орган управлiння Товариством - Загальнi збори учасникiв. Виконавчий орган Товариства - 

Директор. Контрольний орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя.  

I. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв, що складаються з учасникiв 

чи призначених ними представникiв. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника 

у Загальних зборах учасникiв, при цьому, якщо кiлькiсть учасникiв Товариства становить двоє та 

бiльше осiб, то обов'язково про це треба сповiстити iнших учасникiв Товариства. Учасник у 

Товариствi вправi передати свої повноваження на участь та прийняття вiд його iменi рiшень на 

Загальних зборах учасникiв iншому учаснику чи представнику iншого учасника Товариства. 

Допускається продовження термiну повноважень представника шляхом перепризначення його на 

черговий термiн. До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдноситься: а) визначення 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; б) 

внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного 

капiталу; в) обрання i вiдкликання (звiльнення) Директора (виконавчого органу) i Ревiзiйної 

комiсiї Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його 

дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, 

порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення 

порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, залежних 

пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень про них; е) винесення 

рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння 

Товариства; є) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, 

визначення органiзацiйної структури i штатного розкладу Товариства; ж) вирiшення питань про 

придбання Товариством частки учасника; з) визначення умов оплати працi посадових осiб 

Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств i представництв; и) встановлення розмiру, форм i 

порядку внесення учасниками додаткових внескiв; i) прийняття рiшення про припинення 

дiяльностi Товариства, призначення персонального складу Лiквiдацiйної комiсiї, затвердження 

лiквiдацiйного балансу; ї) виключення учасникiв з Товариства; к) визначення форм контролю за 

дiяльнiстю виконавчого органа, створення i визначення вiдповiдних контролюючих органiв; л) 

надання згоди на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв), будь-яких договорiв 

(угод) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., договорiв на вiдчуження об'єктiв 

нерухомостi, в тому числi об'єктiв незавершеного будiвництва i земельних дiлянок, та 

корпоративних прав, договорiв застави, майнової поруки, гарантiї та кредитних договорiв, угод з 

цiнними паперами, угод формою розрахункiв яких виступає вексель; м) прийняття рiшення про 

обрання уповноваженої особи для представлення iнтересiв учасникiв (учасника) у випадках, 

передбачених законом. З питань, передбаченим пунктами а), б), i), ї), рiшення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, учасники, що володiють у сукупностi бiльше як 

50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення 

приймається простою бiльшiстю голосiв. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних 



зборiв учасникiв Товариства, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу 

Товариства. Загальнi збори учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасник, 

учасники (представники учасникiв), що володiють в сукупностi бiльш, нiж 60% голосiв, а з питань, 

що вимагають одноголосностi - всi учасники. Учасники Товариства при голосуваннi мають 

кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi Товариства. Будь - хто з 

учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, 

що це питання було внесено на розгляд Загальних зборiв учасникiв не пiзнiше, нiж за 25 днiв до 

дня проведення Загальних зборiв учасникiв, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом 

Товариства. Загальнi збори учасникiв обирають Голову та секретаря Загальних зборiв учасникiв 

Товариства. Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на рiк. Про 

проведення Загальних зборiв учасникiв учасник або кожен з учасникiв повiдомляється виконавчим 

органом Товариства, шляхом направлення запрошення з зазначенням часу i мiсця проведення 

зборiв та порядку денного, в порядку визначеному чинним законодавством України. Позачерговi 

Загальнi збори учасникiв скликаються на вимогу виконавчого органу чи Ревiзiйної комiсiї у разi 

неплатоспроможностi Товариства, а також в будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують 

iнтереси Товариства в цiлому. Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20% 

голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв у будь-який 

час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв 

виконавчий орган не виконає зазначену вимогу, вони вправi самi скликати Загальнi збори 

учасникiв. Загальнi збори учасникiв не вправi приймати рiшення з питань, не включених до 

порядку денного. Порядок денний разом з запрошенням розсилається не менш, нiж за 30 днiв до 

початку Загальних зборiв учасникiв. Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду 

питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 

днiв до початку зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв учаснику, 

учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними 

до порядку денного зборiв. 

II. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на термiн 3 роки у разi, 

якщо по цьому питанню Загальними зборами учасникiв прийнято одноголосне рiшення. Директор 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам 

учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний 

Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення 

обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзовує ведення книги 

протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана 

учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений 

витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без 

доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та 

самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, 

розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори 

(угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту 

Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв, видає довiреностi, 

вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, 

звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є 

обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов'язки працiвникiв 

Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного 

бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює 

оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, 

iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт 

тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i 

розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу 

таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав 

наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до 

компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу.  

III. Контроль за фiнансово-господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна комiсiя, склад якої 



затверджується Загальними зборами учасникiв Товариства i складається з трьох чоловiк. До 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства. Директор (iнший член виконавчого органу) або iнша 

посадова особа Товариства не може бути членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя 

вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй усiх необхiдних матерiалiв, 

бухгалтерських i iнших документiв i особистих пояснень. 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Компанiя "FIREMARK 

RESOURCES CORP." 

("ФАЙРМАРК РIЗОРСИЗ 

КОРП.") 

- 

-Панамська республiка, 

м.Панама, вулиця Торре 

Глобаль Пласа, 50 

50.000000000000 

Компанiя "NAVITRON 

PROJECTS CORP." 

("НАВIТРОН ПРОДЖЕКТС 

КОРП.") 

- 

-Панамська республiка, 

м.Панама, вулиця Торре 

Глобаль Пласа, 50 

50.000000000000 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 12 осiб, з них осiб, що 

працюють на умовах неповного робочого дня - 1 особа, за сумiсництвом - 1 особа, позаштатних 

працiвникiв - немає. Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 210,2 тис. грн, що на 50,0 тис. грн 

бiльше, нiж у попередньому 2011 роцi. Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбулось за 

рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Директор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пархоменко Руслан Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 646999 Ватутiнське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - Директор департаменту з охорони 

6.1.8. Опис 

Директор обраний на пiдставi Протоколу №FN30/06-10 вiд 30.06.2010 р. Загальних зборiв 

Учасникiв. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований 

Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. 

Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi 

приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзує 

ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який 

час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається 

завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства 

без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади 

та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними 

особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає 

договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. 

Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв на укладання 

зовнiшньоекономiчних контрактiв, та будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 тис. 

грн., видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує 

бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає 

накази i дає вказiвки, що є обов`язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує 

функцiональнi обов`язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв 

Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису 

та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i 

нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки 

тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних 

умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять 

комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi 

повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за 

винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового 

колективу.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому 

числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за 2012 рiк не було. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: директор департаменту з охорони, начальник вiддiлу безпеки. Посадова 

особа емiтента одночасно обiймає посаду директора (за сумiсництвом) в ТОВ "Опус плюс" 

(мiсцезнаходження - м.Київ, пров.Балтiйський, буд.20), ПП фiрма "Сандра Iнтернешнел" 

(мiсцезнаходження - м. Сiмферополь, вул. Трансформаторна, буд.4) та менеджера з 

адмiнiстративної дiяльностi (за сумiсництвом) в ТОВ "Глобал Автогруп" (мiсцезнаходження - 

Київська обл., м. Василькiв, вул. Тракторна, буд.13). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шевчук Тетяна Миколаївна 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 318305 Святошинське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1979 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ФАВ-Україна" - головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №3-к вiд 26.03.2009р. Головний 

бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних 

засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 

господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової 

звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює 

заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, 

результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв 

перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня 

вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з 

керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених 

законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних 

зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним 

використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi 

iнвентаризацiйної роботи.  

Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 

емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому 

числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за 2012 рiк не було. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер. 

Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Максимова Вiкторiя Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 661888 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1966 



6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "АК "Укравтоторг" - директор фiнансовий 

6.1.8. Опис 

Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. 

Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської 

дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за 2012 рiк не було. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад: директор фiнансовий, директор департаменту по економiцi i фiнансам. 

Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду фiнансового директора в ТОВ "Група 

компанiй "АIС" (мiсцезнаходження - Харкiвська обл., Харкiвський р-н, с. Комунар, вул. Озерна, 

буд.5) 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ємельянова Валерiя Якiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 944537 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Корпорацiя "Спiвдружнiсть" - начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу 

6.1.8. Опис 

Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних 

зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства. 

Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за 2012 рiк не було. Посадова особа непогашеної 



судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад: начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу, начальник вiддiлу 

економiки, начальник фiнансового вiддiлу. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду 

начальника управлiння "Казначейство" в ТОВ "АК "Укравтоторг" (мiсцезнаходження - Харкiвська 

обл., Харкiвський р-н, с. Липцi, вул. Пушкiнська, буд.1-А). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бежануца Сергiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 271295 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - начальник вiддiлу фiнансового аудиту 

6.1.8. Опис 

Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних 

зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства. 

Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за 2012 рiк не було. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. 

Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту в ТОВ 

"Глобал Автогруп" (мiсцезнаходження - Київська обл., м. Василькiв, вул. Тракторна, буд.13). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095 

Місцезнаходження 01601 Україна - м. Київ пров. Рильський, буд.10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №581214 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 279-41-58 

Факс (044) 279-41-58 

Вид діяльності Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Емiтент прийняв рiшення про розмiщення облiгацiй через 

органiзатора торгiвлi ПрАТ "Українська фондова бiржа". Договiр про 

органiзацiю розмiщення облiгацiй б/н вiд 16.02.2012р. Порядок 

розмiщення та порядок оплати облiгацiй здiйснюється згiдно з 

правилами та регламентом ПрАТ "Українська фондова бiржа". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна - м. Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Обслуговування емiсiї цiнних паперiв здiйснює ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України" на пiдставi укладеного договору №Е-4272 вiд 

21.10.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Актив-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437 

Місцезнаходження 03115 Україна - м. Київ вул. Генерала Наумова, буд.23-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2315 

Назва державного органу, що видав Аудиторська палата України 



ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.02.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52 

Факс (044) 491-55-33 

Вид діяльності Аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть 

на ринку цiнних паперiв 

Опис Особа, вiдповiдальна за проведення аудиту фiнансової звiтностi 

Емiтента ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит". 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07.02.2012 5/2/12 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

100000.000 630 
Бездокументарні 

іменні 
63000000.000 0.100000000000 

з 

20.01.2021 

по 

20.02.2021 

0.00 20.02.2021 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж в 2012 роцi не 

включались. В звiтному роцi рiшення щодо додаткової емiсiї цiнних паперiв не приймалось. Розмiщення облiгацiй вiдбувалось через органiзатора торгiвлi ПрАТ 

"Українська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ 14281095). Порядок розмiщення та порядок оплати облiгацiй здiйснювався згiдно з правилами та регламентом ПрАТ 

"Українська фондова бiржа". Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" було засновано вiдповiдно до рiшення 

Загальних зборiв учасникiв Товариства згiдно протоколу №1 вiд 06.02.2007 р. Протягом звiтного 

перiоду важливих подiй розвитку у тому числi: злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу 

не вiдбувалось. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв немає. Перспективи розвитку не визначались. Змiн в органiзацiйнiй структурi 

Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй вiд третiх осiб, щодо реорганiзацiї у звiтному перiодi не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика пiдприємства, обумовлена в наказi №1/10.01.11 вiд 10.01.2011 р. "Про облiкову 

полiтику на пiдприємствi ТОВ "НД-Україна", органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку" 

(зi змiнами та доповненнями) вiдповiдно до вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.99 р. (зi 

змiнами та доповненнями), в якому визначенi основнi принципи, методи та процедури, якi 

використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi. Положення 

наказу про облiкову полiтику використовувалися пiдприємством на протязi звiтного року з 

доповненням до облiкової полiтики на пiдприємствi згiдно з наказом №1/07.02.12 вiд 07.02.2012р. 

про облiк операцiй з облiгацiями, випущеними пiдприємством. Бухгалтерський облiк 

господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi ведеться в натуральних 

одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i 

взаємопов'язаного їх вiдображення. Синтетичний та аналiтичний бухгалтерський облiк 

господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв 

бухгалтерського облiку у вiдповiдних реєстрах бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть 

товариства за 2012 рiк складена на пiдставi облiкових реєстрiв, данi в яких вiдображенi з 

первинних документiв. Облiк основних засобiв ведеться товариством на субрахунках рахунку 10 

"Основнi засоби". Данi аналiтичного облiку по вищезазначеному рахунку вiдповiдають даним 

синтетичного облiку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами 

згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс 

пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 

На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Метод облiку та 

оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється за фактичною собiвартiстю. Товариство веде 

бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 

"Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Первiсну вартiсть запасiв у 

бухгалтерському облiку формувати з урахуванням п. 10 - 13 П(С)БО 9. Транспортно-заготiвельнi 

витрати (ТЗР), пов'язанi з придбанням запасiв, вiдносяться на вартiсть тих запасiв, у зв'язку з 

придбанням яких цi витрати понесенi. При продажу та вiдпуску запасiв їх оцiнку здiйснювати за 

методом вартостi запасiв перших за часом надходжень (ФIФО). Активи, що використовуються 

протягом не бiльше одного року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами 

(МШП) та облiковуються товариством протягом строку їх фактичного використання. Вiдповiдно 

до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в 

експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю 



оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами 

пiдприємства протягом строку їх фактичного використання. Облiк касових операцiй здiйснюється 

вiдповiдно до "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", 

затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 р. N 637. 

Операцiї по розрахунковому рахунку вiдображаються пiдприємством на рахунку 311 

"Розрахунковий рахунок". Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з 

вимогами ПСБО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Товариство створює резерв сумнiвних боргiв. 

Величину сумнiвних боргiв пiдприємство визначає на основi платоспроможностi окремих 

дебiторiв. Товариство вiдображає в балансi зобов'язання за умови, що вони являють собою 

заборгованiсть пiдприємств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується, 

призведе до зменшення ресурсiв товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Зобов'язання 

пiдприємства визнанi згiдно ПСБО 11 "Зобов'язання". Капiталiзацiя фiнансових витрат не 

проводиться, а фiнансовi витрати визнаються витратами звiтного перiоду, в якому вони були 

нарахованi. Пiдприємство не створювало забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) 

операцiйних витрат. Доходи в бухгалтерському облiку вiдображаються з урахуванням норм, 

установлених П(С)БО 15 "Доходи". Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) 

визначаються в момент вiдвантаження її покупцям з дотриманням вимог п. 8 П(С)БО 15. Дохiд, 

пов'язаний iз наданням послуг, визнавати виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання 

послуг на дату балансу. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться 

вивченням виконаної роботи. Витрати в бухгалтерському облiку вiдображаються з урахуванням 

норм, установлених П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". Для 

узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства застосовувати клас 9 Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку. Собiвартiсть реалiзацiї вiдображається згiдно п.19 П(С)БО 3. Собiвартiсть 

реалiзованих товарiв визначається за П(С)БО 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг 

складається з виробничої собiвартостi, що визначається за прямими витратами, безпосередньо 

пов'язаними з наданням послуг (виконанням робiт). Витрати до складу собiвартостi товарiв, робiт, 

послуг включаються з урахуванням вимог податкового законодавства. 

Текст аудиторського висновку 

Аудиторський висновок (звiт) незалежної Аудиторської фiрми ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-

аудит" щодо рiчної фiнансової звiтностi ТОВ "НД-Україна" станом на кiнець дня 31 грудня 2012 

року. 

№292 

Цей аудиторський висновок (звiт) адресується: 

- Керiвництву Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна"; 

- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

- Всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "НД-Україна". 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "НД-Україна" (надалi - Компанiя, Товариство) станом на кiнець дня 31.12.2012 р. 

у складi балансу станом на кiнець дня 31.12.2012 року, звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк, 

звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк, звiту про власний капiтал за 2012 рiк та примiток до 

рiчної фiнансової звiтностi за 2012 р. (далi - фiнансовий звiт), якi додаються. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть: 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 

iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 

впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 

представлення фiнансового звiту, який не має мiстити суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi 

вiдповiдають обставинам. 

Вiдповiдальнiсть аудитора: 

Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фiнансової 



звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з 

Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України (протокол № 122 вiд 18.04.2003 р.).  

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять 

суттєвих викривлень. 

При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 

аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв.  

Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно 

сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях 

аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього 

контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для 

розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Аудит включав також оцiнку 

вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

Висловлення думки: 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах та 

повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року та 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.  

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв:  

Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв (в тому числi вiдповiдно до вимог стандарту № 700 "Формулювання думки та надання 

звiту щодо фiнансової звiтностi") прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з 

рiшенням Аудиторської палати України (протокол №122 вiд 18 квiтня 2003 р.) (далi - Мiжнароднi 

стандарти аудиту), а також з врахуванням вимог "Положення щодо пiдготовки аудиторських 

висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 року, "Вимог до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року (далi - вимоги НКЦПФР). Згiдно з вимогами 

НКЦПФР наводимо наступну iнформацiю: 

Основнi вiдомостi про аудитора: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит" здiйснює 

аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв 2315 (продовжено рiшенням АПУ 30.03.06р. №161, вiд 24.02.11р. № 228/4). 

Аудитор Мнiщенко Володимир Миколайович - директор ТОВ "АФ "Актив-аудит", Сертифiкат 

аудитора № 006503, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 

р, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 12.02.2009 р. серiя А № 001539 з термiном дiї з 12.02.2009 р. по 18.12.2013 р., телефон: 

(044) 491-55-33, e-mail: info@activ-audit.com.ua. 

В аудиторський перевiрцi брав участь аудитор Роговець Iрина Володимирiвна, сертифiкат 

аудитора № 006990, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №261/2 вiд 

29.11.2012 р., телефон: (044) 498-56-52, e-mail: i.rogovets@activ-audit.com.ua.  
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Вiдомостi про умови договору: 

На пiдставi договору на надання аудиторських послуг № 261 вiд 01.11.2012р., укладеного мiж ТОВ 

"Аудиторська фiрма "Актив-аудит" та ТОВ "НД - Україна", аудиторами фiрми ТОВ "АФ "Актив-

аудит" було проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк у cкладi 

балансу станом на кiнець дня 31.12.2012 року, звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк, звiту про 

рух грошових коштiв за 2012 рiк, звiту про власний капiтал за 2012 рiк та примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi за 2012 р. (далi - фiнансовий звiт) 

 

Строк проведення аудиту з 01.11.2012 р. по 28.02.2013 р. 

Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до законодавства України та iснуючих на 

момент перевiрки нормативно-правових документiв, якi регулюють ведення бухгалтерського 

облiку фiнансово-господарської дiяльностi органiзацiй-резидентiв України, формування 

фiнансових результатiв, складання фiнансової звiтностi, а також наявними на час проведення 

перевiрки роз'ясненнями Мiнiстерства фiнансiв України та iнших уповноважених органiв з 

вказаних питань. 

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю аудиторами не встановлено. 

Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно 

сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах, включаючи оцiнку ризику суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитори отримали 

достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо, що фiнансова 

звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО КОМПАНIЮ:  

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 

Код ЄДРПОУ 35018320 

Мiсцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, 20 

Дата державної реєстрацiї 15.03.2007 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А 00 № 819 
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Остання реєстрацiя змiн до установчих документiв № 1069 105 0008 020 663 вiд 24.06.2010р. 

Чисельнiсть працiвникiв 13 

Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi 

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю аудиторами не встановлено. 

Аудит включав виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно 

сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах, включаючи оцiнку ризику суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитори отримали 

достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо, що фiнансова 

звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Iнформацiя щодо видiв активiв Товариства: 

Активи Товариства, представленi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на кiнець дня 

31.12.12р., класифiкованi i оцiненi, вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку України.  

Склад активiв на 31.12.2012 р. має наступну структуру: 

Необоротнi активи 

- незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї) - у сумi 907 тис. грн.; 

- нематерiальнi активи - за залишковою вартiстю у сумi 950 тис. грн.; 

- основнi засоби - за залишковою вартiстю у сумi 47 058 тис. грн.; 

- вiдстроченi податковi активи 51 тис. грн.. 

Капiтальнi iнвестицiї визначенi у сумi 907 тис. грн. є iнвестицiями у придбання, виготовлення та 



модернiзацiю необоротних матерiальних активiв, введення яких в експлуатацiю станом на 

31.12.2012 р. не вiдбулося.  

Первинна вартiсть нематерiальних активiв визначена у сумi 1 363 тис. грн.. 

Первинна вартiсть основних засобiв визначена у сумi 90 542 тис. грн. та розподiлена за 

наступними групами: 

- будинки та споруди - 436 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 31 032 тис. грн.; 

- транспортнi засоби - 26 341 тис. грн.; 

- iнструменти, прилади та iнвентар - 12 452тис. грн.; 

- iншi основнi засоби - 11 099 тис. грн.; 

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 9 182 тис. грн. 

Сума зносу нарахована на кiнець перiоду, що перевiряється, становить 43 484 тис. грн., у тому 

числi за 2012 р. сума накопичено знос у сумi 15 828 тис. грн.  

При нарахуваннi зносу застосовувалися наступнi методи амортизацiї: 

- амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод амортизацiї; 

- для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - амортизацiя у розмiрi 100 % первинної 

вартостi у першому мiсяцi використання об'єкта малоцiнних необоротних матерiальних активiв. 

Вiдстроченi податковi активи на кiнець звiтного перiоду визначенi у сумi 51 тис. грн.. 

Виробничi запаси представлено матерiальними цiнностями, що необхiднi для використання у 

господарськiй дiяльностi Компанiї. 

Товари представлено товарами на складi придбання для подальшого продажу. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображає: 

- суму розрахункiв з покупцями та замовниками у сумi 9039 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом вiдображає: 

- залишок вiд'ємного значення, який, включається до складу податкового кредиту наступного 

податкового перiоду - 5 963,0 тис. грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображає: 

- розрахунки (передоплата) з постачальниками та пiдрядниками та iншими кредиторами - 47 264 

тис. грн.; 

Грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi - грошовi кошти, якi знаходяться на 

рахунках в установах банкiв у нацiональнiй валютi на кiнець перiоду, що перевiряється. Сума 

залишкiв грошових коштiв пiдтверджується iнформацiєю, отриманою з виписок по банкiвським 

рахункам Компанiї. 

Iншi оборотнi активи - податок на додану вартiсть по отриманим авансам та податковий кредит по 

не отриманим податковим накладним у сумi 264 тис. грн. 

Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 755 тис. грн. - iнформацiя про витрати, якi понесенi у зв'язку зi 

сплатою страхових внескiв, пов'язаних iз страхуванням вiдповiдальностi водiїв Компанiї та майна 

Компанiї. 

Зобов'язання Товариства мають наступну структуру: 

Довгостроковi зобов'язання: 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 63 000 тис. грн.; 

Iншi довгостроковi зобов'язання становлять 53 тис. грн.; 

Довгостроковi кредити банкiв становлять 2700 тис. грн.. 

Поточнi зобов'язання: 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 12 тис. грн.; 

кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з постачальниками товарiв, робiт, 

послуг становить 669 тис. грн.; 

поточнi зобов'язання за розрахунками: 

з бюджетом становлять 284 тис. грн.; 

iншi поточнi зобов'язання - 951 тис. грн. 

Зобов'язання Товариства станом на кiнець дня 31.12.12 р. визначенi i оцiненi вiдповiдно до вимог 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

Iнформацiя про власний капiтал: 



Розмiр статутного капiталу Компанiї на кiнець дня 31.12.2012р. становить 43 100 тис. грн., 

вiдповiдно Статуту Компанiї, який затверджений Протоколом загальних зборiв учасникiв №14/06-

10 вiд 14.06.10 р. та зареєстрований Оболонською районною у мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю 24.06.2010 р. за № 1 069 105 0008020663. 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Компанiї становить 1 605 тис. грн. i складається iз 

прибутку, отриманого протягом звiтного перiоду у сумi 1 675 тис. грн. , непокритого збитку на 

початок року у сумi 14 тис. грн. та вiдрахувань до резервного капiталу на початок року у сумi 56 

тис. грн.. 

Всi показники власного капiталу фiнансового звiту станом на кiнець дня 31.12.2012р. визначенi i 

оцiненi вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та дiючого 

законодавства України. 

Розмiр Власного капiталу Компанiї станом на кiнець дня 31.12.2012р. становить 44 817 тис. грн. 

Чистi активи Товариства: 

Вартiсть чистих активiв на 31.12.12 р. становить 44 817 тис. грн. та вiдповiдає вимогам Цивiльного 

кодексу України щодо мiнiмального розмiру чистих активiв.  

Iнформацiя щодо чистого прибутку: 

При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi Товариством дотримано вимоги П(с)БО 15 

"Дохiд" та П(с)БО 16 "Витрати" та принципу вiдповiдностi доходiв та витрат. Прибуток за звiтний 

перiод визначено, в цiлому, вiрно, данi "Звiту про фiнансовi результати", як по доходах, так i по 

витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку Товариства.  

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi визначено у сумi 2036 тис. грн., iншi фiнансовi доходи 

складають 2 тис. грн., iншi доходи становлять 202тис. грн. Фiнансовi витрати становлять 80 тис. 

грн., iншi витрати становлять 53 тис. грн., витрати з податку на прибуток складають 432 тис. грн. 

Таким чином, чистий прибуток Товариства за 2012 рiк становить  

1 675тис. грн. 

Iнформацiя про власний капiтал: 

Розмiр статутного капiталу Товариства на кiнець дня 31.12.2012 р. становить 43 100 тис. грн., i 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Статутний капiтал повнiстю сплачений 

грошовими коштами. 

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України: 

Вiдповiдно до Протоколу №24/10-11 Загальних зборiв Учасникiв (засновникiв) Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "НД -Україна" вiд 24 жовтня 2011 року прийняте рiшення про 

здiйснення вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй ТОВ "НД-УКРАЇНА" на загальну суму 

63 000 000,00 (шiстдесят три мiльйони) гривень. 

Вiдповiдно до параметрiв випуску (додаток №1 до протоколу) характеристика облiгацiй: на 

пред'явника, вiдсотковi, звичайнi. Кiлькiсть облiгацiй 630 штук. Номiнальною вартiстю 100 000,00 

грн. (сто тисяч гривень 00 копiйок) та загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 63 000 

000,00 грн. (шiстдесят три мiльйони гривень 00 копiйок). Форма iснування облiгацiй 

бездокументарна. 

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Цiннi папери 

товариства до лiстингу фондових бiрж в 2012 роцi не включались. В звiтному роцi рiшення щодо 

додаткової емiсiї цiнних паперiв не приймалось. Розмiщення облiгацiй вiдбувалось через 

органiзатора торгiвлi ПрАТ "Українська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ 14281095). Порядок 

розмiщення та порядок оплати облiгацiй здiйснювався згiдно з правилами та регламентом ПрАТ 

"Українська фондова бiржа". Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення 

цiнних паперiв не вiдбувалось. 

Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан Товариства: 

Протягом звiтного перiоду фактiв, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента 

та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 

41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нами не встановлено. 

28 лютого 2013 року 

Додатки: 



- Баланс станом на 31.12.12 року;  

- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк; 

- Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк; 

- Звiт про власний капiтал за 2012 рiк; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк. 
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Сертифiкат аудитора №006503, виданий згiдно з рiшенням  

Аудиторської плати України № 197/2 вiд 18.12.2008 р. 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм  

та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги  

вiд 30.03.2001р. №2315 (продовжено рiшенням АПУ  

30.03.06р. №161, вiд 24.02.11р. № 228/4) 

 

Аудитор  

Роговець I.В. 

Сертифiкат аудитора №006990, виданий згiдно з рiшенням 

Аудиторської плати України № 261/2 вiд 29.11.2012 року, чинний  

до 29.11.2017 року 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

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; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація 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 в загальному об'ємі постачання 

Основними видами дiяльностi товариства є: надання в оренду автомобiлiв i легкових 

автотранспортних засобiв; вантажних автомобiлiв; офiсних машин i устаткування, у тому числi 

комп'ютерiв; iнших машин та устаткування, в тому числi сервiсного обладнання та iнструменту 

для СТО. За останнiй рiк збереглась тенденцiя щодо розвитку ринку послуг автосервiсних 

пiдприємств та автоцентрiв. Проведений аналiз свiдчить, що в умовах загострення економiчної 

кризи, найбiльш уразливою сферою дiяльностi пiдприємства є вiдновлення основних засобiв. 

Також пiдприємства мають потребу в придбаннi нових основних засобiв для дiагностування, 

обслуговування нових моделей авто, що стають бiльш технiчно складними в порiвняннi з 

моделями попереднiх рокiв. Це призводить до постiйного росту попиту на залучення орендованих 

основних засобiв та придбання основних засобiв, якi використовуються такими пiдприємствами. 

Договори оренди емiтента з орендаторами складаються на тривалий термiн, тому фактор 

сезонностi не має впливу на характер дiяльностi емiтента. Основними споживачами є торгiвельно-

сервiснi пiдприємства, автоцентри: ТОВ "АIС-Сiтроен-Центр", IП "АIС Авто-Юг", ТОВ "Глобал 

Автогруп", IП "АIС-Харкiв". На дiяльнiсть Емiтента можуть вплинути такi фактори ризику, як 

погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення попиту на 

послуги з оренди основних засобiв та купiвлю товарiв, якi реалiзуються Емiтентом, змiни в 

законодавствi України, в першу чергу стосовно оподаткування, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду 

України, зростання показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини. В подальшому емiтент планує 

купувати автомобiльний транспорт, обладнання для торгiвельно-сервiсних та автотранспортних 

пiдприємств з метою їх подальшої передачi в оренду, залучати нових клiєнтiв та збiльшувати 

рентабельнiсть послуг. Основними постачальниками необоротних активiв, а саме: транспортних 



засобiв, сервiсного, офiсного та комп'ютерного обладнання, меблiв є ТОВ "Харкiвська 

Автомобiльна Торгiвельна Компанiя", ТОВ "Контакт-Автозапчастина", ТОВ "Центр 

Автозапчастини", ТОВ "Комел", ПрАТ "Iнком", ТОВ "Компанiя "Салiта". 

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування 

Основнi придбання за останнi п'ять рокiв це необоротнi активи для надання їх в оперативну 

оренду, а саме: транспортнi засоби - 26341 тис.грн., офiснi меблi, офiсне обладнання, комп'ютерна 

технiка - 15721 тис. грн., сервiсне та складське обладнання, iнструменти - 27705 тис.грн., рекламне 

та iнше обладнання - 11158 тис.грн.. Пiдприємство не визначилось, щодо значних iнвестицiй , 

повязаних з господарською дiяльностi товариства. 

Інформація про 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. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

До основних засобiв емiтента належать рухомi основнi фонди, у тому числi машини та 

обладнання, прилади, меблi, транспортнi засоби, устаткування, обчислювальна технiка тощо. 

Емiтент постiйно укладає правочини щодо поповнення та оновлення фонду основних засобiв. У 

звiтному перiодi основнi засоби Товариства використовувалися за призначенням, а саме надання в 

оренду основних засобiв iншим контрагентам. Активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх 

вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування 

основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх 

економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з 

полiпшенням стану основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх 

економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв. Майже 98 % основних 

засобiв емiтента знаходяться в операцiйнiй орендi у iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi. 

На думку емiтента, екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. 

Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища. На даний час Товариство 

не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку iз 

значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть Емiтента можуть вплинути такi фактори ризику, як погiршення загальної 

економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення попиту на послуги з оренди 

основних засобiв та купiвлю товарiв, якi реалiзуються Емiтентом, змiни в законодавствi України, в 

першу чергу стосовно оподаткування, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання 

показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

В 2012 роцi пiдприємством виплачено штрафних санкцiй в сумi 170 грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних коштiв. Товариство також 



користується кредитом банку, здiйснив випуски облiгацiй. Розрахунок критерiїв оцiнки 

фiнансового стану пiдприємства характеризує його як платоспроможне пiдприємство. Робочого 

капiталу для поточних потреб достатньо. Основнi напрями покращення лiквiдностi - пiдвищення 

конкурентоздатностi товариства. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства 

як суб'єкта господарювання, необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 

дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат та погашення довгострокових та поточних 

зобов'язань. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Договори оренди, якi укладаються Товариством з орендарями, носять довгостроковий характер. В 

кiнцi року договори автоматично пролонгуються, при вiдсутностi заперечень вiд сторiн договору, 

тому данi договори вважаються невиконанi на кiнець звiтного перiоду. Очiкуванi прибутки вiд 

виконання цих договорiв оренди в 2013 роцi залежать вiд потреби орендарiв в необоротних 

активах. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

В 2013 роцi емiтент планує придбати автомобiльний транспорт, обладнання для торгiвельно-

сервiсних та автотранспортних пiдприємств з метою їх подальшої передачi в оренду, залучити 

нових клiєнтiв та збiльшити рентабельнiсть послуг. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

За звiтний рiк товариство не здiйснювало дослiджень та розробок, витрати на дослiдження та 

розробку вiдсутнi. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

- Апеляцiйна скарга на Постанову Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 21.01.2013р. 

по справi № 2а-17098/12/2670 за адмiнiстративним позовом ТОВ "НД-Україна" до Державної 

податкової iнспекцiї у Оболонському районi мiста Києва ДПС України про скасування 

податкового повiдомлення-рiшення №0000471530 вiд 16.08.2012р. на зменшення вiд'ємного 

значення суми ПДВ у розмiрi 4170387 грн. та №0000931530 вiд 28.10.2012р. на збiльшення суми 

грошового зобов'язання з ПДВ у розмiрi 1063615 грн. Справа знаходиться на розглядi в 

Київському апеляцiйному адмiнiстративному судi. 

- Заява ТОВ "НД-Україна" про видачу судового наказу на виконання рiшення Постiйно дiючого 

третейського суду при асоцiацiї "Бiзнес центр "Правозахист" у справi №6/06-12 вiд 06.12.2012р. за 

позовом ТОВ "НД-Україна" до ТОВ "Будмонтаж "Забудова" про стягнення заборгованостi, 

неустойки, процентiв за користування чужими грошовими коштами у сумi 428 086,04 грн. Справа 

знаходиться на розглядi в Господарському судi мiста Києва. 

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 

Iнформацiя, що може бути iстотною для iнвесторiв щодо фiнансового стану висвiтлена у 

фiнансовiй звiтностi. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
36765.000 46874.000 534.000 184.000 37299.000 47058.000 

будівлі та 

споруди 
328.000 290.000 0.000 0.000 328.000 290.000 

машини та 

обладнання 
11895.000 16759.000 0.000 0.000 11895.000 16759.000 

транспортні 

засоби 
12955.000 16245.000 534.000 184.000 13489.000 16429.000 

інші 11587.000 13580.000 0.000 0.000 11587.000 13580.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та 

споруди 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 36765.000 46874.000 534.000 184.000 37299.000 47058.000 

Опис Первiсну вартiсть об'єктiв основних засобiв формується з урахуванням норм П(С)БО 7 п. 8-14. До 

основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання 

їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, 

очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року i первинна вартiсть яких 

бiльше 2500 гривень без ПДВ. При визначенi термiнiв корисного використання об'єктiв основних 

засобiв враховується його планова продуктивнiсть, передбачуваний фiзичний i моральний знос, 

правовi та iншi обмеження. Для дотримання послiдовностi у визначеннi термiнiв корисного 

використання об'єктiв основних засобiв на пiдприємствi затверджено Класифiкацiю основних 

засобiв по термiну корисного використання: автомобiлi та iншi транспортнi засоби - 5 р., мобiльнi 

споруди - 9 р., офiсна технiка - 2 - 6 р., офiснi меблi - 6 р., побутова технiка - 4 - 6 р., рекламне 

обладнання - 4 - 6 р., сервiсне обладнання - 4 - 7р., складське обладнання - 4 - 10 р. Первiсна 

вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 90542 тис. грн., ступiнь зносу складає 48%, 

ступiнь використання основних засобiв становить 97,7 %, сума нарахованого зносу на кiнець 

перiоду - 43484 тис. грн. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду порiвняно з початком 

збiльшилась на 26 % за рахунок придбання нових об'єктiв. На кiнець звiтного перiоду, у зв'язку з 

наданням в заставу майна для забезпечення умов та зобов'язань за кредитним договором, iснує 

обмеження на продаж основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 2 114 тис. грн. Iнших 

обмежень на використання майна немає. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

44817.000 43142.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
43100.000 43100.000 



Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

43100.000 43100.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та П(с)БО № 2 "Баланс",затвердженого 

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати 

майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення 

наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (44817 тис. грн. ) бiльше статутного капiталу (43100 тис. 

грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 2700.000 X X 

у тому числі:   

Позика ТОВ "ФК 

"Єврокапiтал" 

14.09.2011 2700.000 1.000000000000 14.09.2014 

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 63000.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 63000.000 X X 

Облiгацiї серiї А 16.03.2012 9598.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 22.03.2012 5402.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 29.03.2012 14300.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 02.04.2012 8900.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 17.04.2012 200.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 18.04.2012 4000.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 03.05.2012 400.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 18.05.2012 300.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 22.05.2012 200.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 01.06.2012 1900.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 06.07.2012 500.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 09.07.2012 600.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 11.07.2012 1000.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 02.08.2012 1300.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 08.10.2012 600.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 04.12.2012 10000.000 0.100000000000 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 06.12.2012 7400.000 0.100000000000 20.02.2021 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН X 0.000 X X 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

(за кожним власним 

випуском): 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 1969.000 X X 

Усього зобов'язань X 67669.000 X X 

Опис: Станом на 01.01.2013 р. Товариство не має фiнансової допомоги на зворотнiй основi. 

Зобов'язання Товариства складають: Довгостроковi кредити банку - 2700 тис. грн. 

Зобов'язання за облiгацiями - 63000 тис. грн. Iншi зобов'язання - 1969 тис. грн., а саме: 1. 

Зобов'язання за вiдсотки по облiгацiям - 53 тис. грн. 2. Поточна заборгованiсть за 

довгостроковим зобов'язаннями - 12 тис. грн. 3. Кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги - 669 тис. грн. 4. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 284 

тис. грн. 5. Iншi поточнi зобов'язання - 951 тис. грн. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2013 | 03 | 

27 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Орган 

державного 

управління 
 

за КОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 77.39 

Середня кількість 

працівників 
13 

 

Одиниця виміру: 

тис.грн.  

Адреса 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 20 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 38 950 

- первісна вартість 011 55 1363 

- накопичена амортизація 012 ( 17 ) ( 413 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 5701 907 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 37299 47058 

- первісна вартість 031 64955 90542 

- знос 032 ( 27656 ) ( 43484 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 



Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 56 51 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 43094 48966 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 2 1 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 196 222 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 3317 9039 

- первісна вартість 161 3367 9089 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 50 ) ( 50 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 5220 5963 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 476 47264 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 204 12 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 77 264 

Усього за розділом II 260 9492 62765 



Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

III. Витрати майбутніх періодів 270 528 755 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 53114 112486 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 43100 43100 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 56 112 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14 1605 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 43142 44817 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 2700 2700 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 63000 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 131 53 

Усього за розділом III 480 2831 65753 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 12 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 512 669 



Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 56 284 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 0 0 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 6573 951 

Усього за розділом IV 620 7141 1916 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 53114 112486 

Примітки Активи пiдприємства станом на 31.12.2012 року складали:  

I.Необоротнi активи:  

1.Залишкова вартiсть нематерiальних активiв 950 тис.грн.  

2.Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 907 тис.грн.  

3. Залишкова вартiсть основних засобiв 47058 тис.грн.  

4.Вiдстроченi податковi активи 51 тис.грн.  

Всього необоротних активiв 48966 тис.грн.  

II.Оборотнi активи:  

1. Запаси 1 тис.грн.  

2. Товари 222 тис.грн.  

3. Дебiторська заборгованiсть 62266 тис.грн.  

4. Грошовi кошти та їх еквiваленти 12 тис.грн.  

5. Iншi оборотнi активи 264 тис.грн.  

Всього оборотних активiв 62765 тис.грн. 

III.Витрати майбутнiї перiодiв 755 тис. грн. 

Пасиви пiдприємства станом на 31.12.2012 року складали: 

I.Власний капiтал:  

1. Статутний капiтал 43100 тис.грн.  

2. Резервний капiтал 112 тис.грн.  

3. Нерозподiлений прибуток 1605 тис.грн.  

Всього власний капiтал 44817 тис.грн.  

II.Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв - вiдсутнi. 

III.Довгостроковi зобов'язання:  

1. Довгостроковi кредити банкiв 2700 тис.грн.  

2. Зобов'язання за облiгацiями 63000 тис.грн.  

3. Iншi довгостроковi зобов'язання (% по облiгацiям) 53 

тис.грн.  

Всього довгострокових зобов'язань 65753 тис.грн. 

IV.Поточнi зобов'язання: 

1. Поточна заборгованiсть за довгостроковими 

зобов'язаннями - 12 тис. грн. 



2. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

- 669 тис. грн. 

3. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 284 

тис. грн. 

4. Iншi поточнi зобов'язання - 951 тис. грн. 

Всього поточних зобов'язань 1916 тис. грн. 

Валюта балансу: 112486 тис.грн. 100% 

Оцiнка та розкриття статей балансу здiйснюється згiдно 

П(с)БО №2. Товариством розроблена внутрiшна облiкова 

полiтика, яка вiдображає принципи та методи 

бухгалтерського облiку, за якими складається фiнансова 

звiтнiсть. 

Керівник Пархоменко Р.В. 

Головний бухгалтер Шевчук Т.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2013 | 03 | 

27 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 77.39 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 28532 18491 

Податок на додану вартість 015 4724 3060 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 1 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 23807 15431 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 21737 ) ( 14253 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 2070 1178 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 2209 811 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 712 ) ( 715 ) 

Витрати на збут 080 ( 21 ) ( 12 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 1510 ) ( 862 ) 



Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 2036 400 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 2 0 

Інші доходи 130 202 33 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 80 ) ( 19 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 53 ) ( 157 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 2107 257 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 432 ) ( -798 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 1675 1055 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 68 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 1675 1123 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

 

 



II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 170 15 

Витрати на оплату праці 240 210 154 

Відрахування на соціальні заходи 250 76 56 

Амортизація 260 18013 11107 

Інші операційни витрати 270 2447 2583 

Разом 280 20916 13915 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0.00000000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки За 2012 рiк Товариство отримало 1675 тис.грн. чистого 

прибутку. 

Керівник Пархоменко Р.В. 

Головний бухгалтер Шевчук Т.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2013 | 03 | 

27 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 77.39 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.12.2012 р. 

Форма № 3 
Код за 

ДКУД 
1801004 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 22808 19124 

Погашення векселів одержаних 015 0 490 

Покупців і замовників авансів 020 1 12 

Повернення авансів 030 7 14 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 2 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 1 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 2 12 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 7193 22639 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3444 ) ( 2951 ) 

Авансів 095 ( 146 ) ( 22 ) 

Повернення авансів 100 ( 1 ) ( 678 ) 



Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Працівникам 105 ( 170 ) ( 137 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 2 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 217 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 83 ) ( 61 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 187 ) ( 222 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 20455 ) ( 18815 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 5527 19187 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 64 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5527 19251 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 46 0 

- необоротних активів 190 2631 971 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 20435 225 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 46 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 29533 ) ( 19531 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 62133 ) ( 677 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -68600 -19012 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -68600 -19012 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 63000 2700 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 2700 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 119 ) ( 227 ) 



Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 62881 -227 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 62881 -227 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -192 12 

Залишок коштів на початок року 410 204 192 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 12 204 

Примітки Залишок коштiв на кiнець року становить 12 тис.грн. 

Керівник Пархоменко Р.В. 

Головний бухгалтер Шевчук Т.М. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 27 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-правова 

форма господарювання  
за КОПФГ 240 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 77.39 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Звіт про власний капітал 

за 31.12.2012 р. 

Форма № 4 
Код за 

ДКУД 
1801005 

Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 43100 0 0 0 56 -14 0 0 43142 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 43100 0 0 0 56 -14 0 0 43142 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 1675 0 0 1675 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 56 -56 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

капіталу 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 56 1619 0 0 1675 

Залишок на кінець року 300 43100 0 0 0 112 1605 0 0 44817 

Примітки Статутний капiтал Товариства складає 43100 тис.грн. 

Резервний капiтал сформовано у сумi 112 тис.грн. 

Керівник Пархоменко Р.В. 

Головний бухгалтер Шевчук Т.М. 



Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування 

майном 
020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні 

позначення 
030 55 17 8 0 0 0 0 10 0 0 0 63 27 

Права на об'єкти 
промислової властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та 
суміжні з ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні 

активи 
070 0 0 1794 0 0 494 494 880 0 0 0 1300 386 

Разом 080 55 17 1802 0 0 494 494 890 0 0 0 1363 413 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основні засоби 

Групи основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати 

на поліпшення 
земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні 

пристрої 

120 436 108 0 0 0 0 0 38 0 0 0 436 146 0 0 436 146 

Машини та 

обладнання 
130 20489 8594 10630 0 0 87 73 5752 0 0 0 31032 14273 0 0 30479 13919 

Транспортні засоби 140 19740 6251 9021 0 0 2420 1054 4715 0 0 0 26341 9912 2204 1569 26043 9774 

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі) 

150 10320 3311 2137 0 0 5 3 1648 0 0 0 12452 4956 0 0 12377 4928 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 

насадження 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 8183 3605 2948 0 0 32 20 1430 0 0 0 11099 5015 0 0 10271 4432 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні 
необоротні 

матеріальні активи 

200 5787 5787 3540 0 0 145 145 3540 0 0 0 9182 9182 0 0 8765 8765 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 64955 27656 28276 0 0 2689 1295 17123 0 0 0 90542 43484 2204 1569 88371 41964 



З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 3444 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 10624 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 21102 642 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 3731 262 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 731 3 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 25564 907 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

 

 

 



IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 2209 1423 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 0 



Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 0 87 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 27 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 2 53 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 31 

Інші доходи і витрати 630 202 22 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

 



VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 12 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 12 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 



Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Резерв сумнівних боргів 775 270 0 0 0 0 0 270 

Разом 780 270 0 0 0 0 0 270 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 1 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 0 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 0 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 222 0 0 

Разом 920 223 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 

переданих у переробку (922) 0 



оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 9089 8409 398 282 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 47264 47044 0 220 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 

072) 
980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 



Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 432 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 56 

- на кінець звітного року 1225 51 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 

- на початок звітного року 1230 0 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 432 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 432 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 5 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

 

 

 



XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 18013 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0 

- з них машини та обладнання 1313 0 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець 

року 
Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні 
активи - усього 

у тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші довгострокові 

біологічні активи 
1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 



Групи біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець 

року 
Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

активи - усього 
у тому числі: 

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в стані 

біологічних перетворень 

(крім тварин на 
вирощуванні та 

відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні 
активи 

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження 

права власності 
(1433) 0 

 


