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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Пархоменко Руслан Володимирович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35018320 

4. Місцезнаходження: 04074, Київська обл., м. Київ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 21- ЛIТЕРА "I" 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-52-88, - 

6. Адреса електронної пошти: diduk_tr@ais.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку http://nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html 29.10.2020 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента  

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих 

акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення  



окремо) 

20. 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)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

В перелiку змiсту 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 участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим, що Товариство 

не приймало участi у створеннi юридичних осiб в Українi, Товариство прийняло участь у 

своренi юридичної особи-нерезидента, iнформацiя надана в описi бiзнесу; 

 

- посаду корпоративного секретаря, у зв'язку з тим, що Товариство не є акцiонерним 

товариством i не має посади корпоративного секретаря; 

 

- 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 у звiтному перiодi 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; 

 

- 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, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води; 

 

- забезпечення випуску 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, так як передбачений для акцiонерних товариств; 

 

- випуски iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв i пов'язана з ними iнформацiя (п.18-22), тому 

що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй i сертифiкатiв; 

 

- основнi вiдомостi про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя (п.23-27), оскiльки Товариство 

не здiйснювало створення ФОН та випуск сертифiкатiв ФОН. 

 

- вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), у зв'язку з тим, що дана iнформацiя 

передбачена для ЗАТ/ПрАТ 

 

Товариством у складi звiту не надається: 

 

- фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до положеннь стандартiв бухгалтерського облiку, 

оскiльки фiнансова звiтнiсть Товариства, складена згiдно з нормативними вимогами М(С)ФО 

в Українi.; 

 

- промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - поручителi 

вiдсутнi. 

 

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

випускались, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 15.03.2007 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 32325 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 8 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 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 

9. Органи управління підприємства 

 Вищий орган управлiння Товариством - Загальнi збори учасникiв. Виконавчий орган 

Товариства - Директор. Контрольний орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя. 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 1000 000 (один мiлйон) 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.  

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Неон Сiтi Груп ТОВ 
04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВIКЕНТIЯ 

ХВОЙКИ, будинок 21 
38347627 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" м. Днiпро, МФО 307123 

2) IBAN 

 UA673071230000026003020453318 

3) поточний рахунок 

 UA673071230000026003020453318 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 

  

6) поточний рахунок 

  



 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пархоменко Руслан Володимирович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 IП "ТД "Автоцентр-Харкiв", 35407761, IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - Директор 

департаменту з охорони 

7. Опис 

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

зборiв Учасникiв. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень директора та на пiдставi п.7.5 

Статуту Товариства згiдно з протоколом №29/06-16 вiд 29.06.2016р. загальних зборiв Учасникiв 

повноваження директора подовжено на 3 (три) роки, до 29.06.2019 р. 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 звiтний перiод не було. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної 

роботи 13 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. Київ, пров. Балтiйський, буд.20). 

 

1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ємельянова Валерiя Якiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Корпорацiя "Спiвдружнiсть Комп", 30712903, Корпорацiя "Спiвдружнiсть Комп" - 

начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу 

7. 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 звiтний перiод не було. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. 

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

вiддiлу економiки, начальник фiнансового вiддiлу. Посадова особа емiтента одночасно 

обiймає посаду начальника вiддiлу облiку i котролiнгу в ТОВ "АК "Укравтоторг" 

(мiсцезнаходження - 04210, м.Київ, проспект Героїв Ссталiнграду, буд. 14). 

 

 

 

1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бежануца Сергiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1975 



4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АВТОДРАЙВ ПЛЮС", 38564342, ТОВ "АВТОДРАЙВ ПЛЮС" - начальник вiддiлу 

фiнансового аудиту 

7. Опис 

 Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/03-18 вiд 01.03.2018р 

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 звiтний перiод не було. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу 

внутрiшнього аудиту. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу 

фiнансового аудиту в ТОВ "АIС АЗЧ МАРКЕТ" (мiсцезнаходження - м.Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 

7-А). 

 

 

 

До призначення головою ревiзiйної комiсiї особа виконувала обов'язки члена ревiзiйної комiсiї 

на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв.  

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рябоконь Iрина Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Iнтехстандарт", 38398891, ТОВ "Iнтехстандарт" - головний бухгалтер 

7. Опис 

 Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №05-к вiд 28.02.2018р. 

Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних 

методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", органiзовує 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 звiтний перiод не було. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної 

роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера,головний 

бухгалтер. Посадова особа емiтента одночасно обiймала посаду замдиректора з економiки на 

ТОВ "Автомобiльна Компанiя "Укравтоторг". Особа пропрацювала на посадi головного 

бухгалтера ТОВ "НД-Україна" протягом 1,10 рокiв, 09/01/2020 року була звiльнена за власним 

бажанням. 

 

 

 

1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iванова Лариса Вiталiївна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ГК "АIС", 36308223, ТОВ "ГК "АIС"- директор з економiки 

7. Опис 

 Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №1/03-18 вiд 01.03.2018р. 

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 звiтний перiод не було. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу 

внутрiшнього аудиту. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду директор з 



економiки в ТОВ "ГК "АIС"-. (мiсцезнаходження - м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9). 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дiдук Тетяна Романiвна 

3. Рік народження 

 1992 

4. Освіта 

 Виша 

5. Стаж роботи (років) 

 6 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "НД-Україна", 35018320, ТОВ "НД-Україна" - заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №02-к вiд 09.01.2020р. 

Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних 

методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", органiзовує 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 звiтний перiод не було. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної 

роботи 0 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посадова 

особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток від Дата 



виникнення частина 

боргу (тис. 

грн) 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 5750 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 5750 X X 

Облiгацiї серiї А 16.03.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 22.03.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 29.03.2012 3250 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 02.04.2012 400 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 17.04.2012 200 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 18.04.2012 300 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 03.05.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 18.05.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 22.05.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 01.06.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 06.07.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 09.07.2012 400 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 11.07.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 02.08.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 08.10.2012 100 0,1 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 04.12.2012 200 0,1 20.02.2021 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 
X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 317 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 6067 X X 

Опис Станом на 30.09.2020р. Товариство не має зобов'язань з 

фiнансової допомоги на зворотнiй основi.  

 

 

 

Зобов'язання Товариства складають:  

 



 

 

Зобов'язання за облiгацiями - 5750 тис. грн. 

 

 

 

Податковi зобов'язання - 0 тис.грн. 

 

 

 

Iншi зобов'язання - 1946 тис. грн., а саме: зобов'язання за 

вiдсотки по облiгацiям - 317 тис. грн., поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги -20 тис. грн., 

розрахунки з бюджетом-180 тис. грн. за розрахунками з 

оплати працi - 11 тис.грн.,за розрахунками зi страхування - 3 

тис.грн., поточнi забезпечення - 24 тис. грн. iншi поточнi 

зобов'язання - 1391 тис. грн. 

 

 

 

Дата початку погашення зобов'язань за облiгацiями - 20 сiчня 

2021 року. Дата закiнчення погашення зобов'язань за 

облiгацiями - 20 лютого 2021 року. 

 

 

 

Виплату зобов'язань за вiдсотками по облiгацiям вiдповiдно  

п. 4.7.2. Проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ <НД-Україна> вiд 

07.02.2012р. буде здiйснювати одночасно з погашенням 

облiгацiй  протягом 30 календарних днiв з дня пред'явлення 

облiгацiй емiтенту для погашення. Вiдсотковий перiод 

починається 27.02.2012р., закiнчується 19.01.2021р., тривалiсть 

якого - 3250 днiв.  

 

 

 

Дата початку виплати доходу за облiгацiями - 20 сiчня 2021 

року. 

 

 

 

Дата закiнчення виплати доходу за облiгацiями - 20 лютого 

2021 року. 

 

 

 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтв

а про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість у 

випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

07.02.2012 05/2/12 Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

 відсотко

ві 

100000 630 Бездокумента

рні іменні 

63000000 0,1 З 

20.01.2021 

по 

20.02.2021 

0 20.02.2021 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Котирувальною комiсiєю Української фондової бiржi 

(протокол №27 вiд 15.02.2013 року) було прийнято рiшення про включення облiгацiй iменних вiдсоткових, звичайних серiї А (UA4000135412) 

ТОВ <НД-УКРАЇНА> до Котирувального списку <Б> (2 рiвень лiстингу) Бiржового реєстру УФБ. Рiшення про включення облiгацiй ТОВ <НД-

УКРАЇНА> в лiстинг ПрАТ <Українська фондова бiржа> було прийнято 11.02.2013 р. директором ТОВ <НД-УКРАЇНА> Пархоменко Р.В. та 

оформлено вiдповiдним Рiшенням б/н вiд 11.02.13р. Датою внесення облiгацiй iменних вiдсоткових, звичайних серiї А ТОВ <НД-УКРАЇНА> у 

лiстинг УФБ є 15.02.2013 року. В звiтному перiодii 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. 08.09.2014 року емiтент викупив облiгацiї власної емiсiї у кiлькостi 170 шт. на суму 17 

000 000 грн. (сiмнадцять мiльйонiв гривень).У зв'язку з невiдповiднiстю облiгацiй вiдсоткових iменних серiї А ТОВ "НД-УКРАЇНА" 

(UA4000135412) новим вимогам, встановленним для другого рiвня лiстингу, а саме критерiю мiнiмальної номiнальної вартостi серiї випуску 

облiгацiй, Котирувальною комiсiєю УФБ (протокол вiд 04.01.2016 року №1) було прийнято рiшення про делiстинг облiгацiй ТОВ "НД-УКРАЇНА" 

шляхом виключення їх з бiржового реєстру УФБ та переведення до категорiї позалiстингових цiнних паперiв. Датою делiстингу облiгацiй 

вiдсоткових iменних серiї А ТОВ "НД-УКРАЇНА" (UA4000135412) є 05.01.2016 року. 

 





КОДИ 

Дата 29.10.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

Територія м.Київ, Оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Надання в оренду інших машин, 

устатковання та товарів, н.в.і.у. 
за КВЕД 77.39 

Середня кількість працівників: 8 

Адреса, телефон: 04074 м. Київ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 21- ЛIТЕРА "I", (044) 585-52-88 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2020 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 173 65 

    первісна вартість 1001 2 312 2 312 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 139 ) ( 2 247 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 129 85 

Основні засоби 1010 11 337 9 975 

    первісна вартість 1011 70 060 66 321 

    знос 1012 ( 58 723 ) ( 56 346 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 3 353 3 353 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 



фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 14 992 13 478 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 493 589 

Виробничі запаси 1101 13 23 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 480 566 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 4 466 4 336 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 1 1 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 60 383 33 973 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 145 101 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 145 101 

Витрати майбутніх періодів 1170 605 391 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 19 15 

Усього за розділом II 1195 66 112 39 406 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 81 104 52 884 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 32 325 32 325 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 619 624 



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 940 12 239 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 42 884 45 188 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 36 363 6 067 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 36 363 6 067 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 311 20 

    розрахунками з бюджетом 1620 128 180 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 23 0 

    розрахунками зі страхування 1625 3 3 

    розрахунками з оплати праці 1630 11 11 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 38 24 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 366 1 391 

Усього за розділом IІІ 1695 1 857 1 629 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 81 104 52 884 

Примітки: Примiтки: Активи пiдприємства станом на 30.09.2020 року складали:  

 

 



 

I.Необоротнi активи: залишкова вартiсть нематерiальних активiв 65 тис.грн., незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї 85 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв 9975 тис.грн., довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї 3353 тис. грн. Всього необоротних активiв 13478 тис.грн.  

 

 

 

II. Оборотнi активи: запаси 23 тис.грн., товари 566 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 

товари, послуги 4366 тис.грн.,дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 тис.грн, iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть 33973 тис.грн., грошовi кошти та їх еквiваленти 101 тис.грн., витрати 

майбутнiх перiодiв 391 тис. грн., iншi оборотнi активи 15 тис.грн.  Всього оборотних активiв 39406 

тис.грн. 

 

 

 

III. Необоротнi активи,утримуванi для продажу, та групи вибуття 0 тис. грн. 

 

 

 

Пасиви пiдприємства станом на 30.06.2020 року складали: 

 

 

 

I.Власний капiтал: статутний капiтал 32325 тис.грн., резервний капiтал 624 тис.грн., нерозподiлений 

прибуток 12239 тис.грн. Всього власний капiтал 45188 тис.грн.  

 

 

 

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення: iншi довгостроковi зобов'язання (зобов'язання за 

облiгацiями та % за облiгацiями) 6067 тис.грн. Всього довгострокових зобов'язань 6067 тис.грн. 

 

 

 

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги 20 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 180 тис. грн., за 

розрахунками з оплати працi - 11 тис. грн.,за розрахунками зi страхування -3 тис. грн., поточнi 

забезпечення - 24 тис. грн.  iншi поточнi зобов'язання 1391 тис. грн. Всього поточних зобов'язань 1629 

тис. грн.  

 

 

 

Валюта балансу: 52884 тис.грн. 100% 

 

 

 

Оцiнка та розкриття статей балансу здiйснюється згiдно МСФО №1 "Подання фiнансової звiтностi". 

Товариством розроблена внутрiшня облiкова полiтика, яка вiдображає принципи та методи 

бухгалтерського облiку, за якими складається фiнансова звiтнiсть. 

 

 

 

Керівник    Пархоменко Р. В. 

 

Головний бухгалтер   Дiдук Т. Р. 



КОДИ 

Дата 29.10.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2020 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5 696 4 871 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4 817 ) ( 5 938 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 879 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 1 067 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2 119 6 653 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 456 ) ( 592 ) 

Витрати на збут 2150 ( 44 ) ( 13 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 202 ) ( 3 680 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 2 296 1 301 



    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 62 505 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 18 ) ( 34 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 36 ) ( 81 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 2 304 1 691 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 2 304 1 691 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 304 1 691 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 259 277 

Відрахування на соціальні заходи 2510 57 60 

Амортизація 2515 3 757 4 449 

Інші операційні витрати 2520 1 102 1 342 

Разом 2550 5 175 6 128 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: За 9 мiсяцiв 2020 року Товариство отримало 2304 тис.грн. чистого прибутку 

 

Керівник    Пархоменко Р. В. 

 

Головний бухгалтер   Дiдук Т. Р. 



КОДИ 

Дата 29.10.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 3 квартал 2020 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 763 2 657 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 6 966 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 75 73 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 49 767 74 706 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 385 ) ( 1 941 ) 

Праці 3105 ( 218 ) ( 237 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 60 ) ( 65 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 053 ) ( 1 288 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 23 ) ( 193 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 971 ) ( 1 009 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 59 ) ( 86 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 7 051 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 24 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 60 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 19 377 ) ( 74 155 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 30 518 -6 419 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 2 868 6 041 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 4 376 4 779 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 206 ) ( 1 765 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 34 600 ) ( 2 599 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -30 562 6 456 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -44 37 

Залишок коштів на початок року 3405 145 123 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 101 160 

Примітки: Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становить 101 тис.грн. 

 

Керівник    Пархоменко Р. В. 

 

Головний бухгалтер   Дiдук Т. Р. 



КОДИ 

Дата 29.10.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НД-Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

За 3 квартал 2020 року 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 
3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 
3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 
3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  
3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 3556 0 0 0 0 



майбутніх періодів  

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги  
3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  
3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  
3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  
3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  
3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   
3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 



Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової 

діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  
3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом 

 

Керівник    Пархоменко Р. В. 

 

Головний бухгалтер   Дiдук Т. Р. 



КОДИ 

Дата 29.10.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-

Україна" 
за ЄДРПОУ 35018320 

 

Звіт про власний капітал 

За 3 квартал 2020 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервни

й капітал 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 32 325 0 0 619 9 940 0 0 42 884 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 32 325 0 0 619 9 940 0 0 42 884 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 2 304 0 0 2 304 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виплати власникам  

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 5 -5 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 5 2 299 0 0 2 304 

Залишок на кінець року  4300 32 325 0 0 624 12 239 0 0 45 188 

Примітки: Статутний капiтал Товариства складає 32325 тис. грн. 

 

 

 

Резервний капiтал сформовано у сумi 624 тис. грн. 



 

 

 

Нерозподiлений прибуток складає 12239 тис.  грн. 

 

 

 

Всього власний капiтал на кiнець звiтно перiоду становить 45188 тис.грн. 

 

 

 

Керівник    Пархоменко Р. В. 

 

Головний бухгалтер   Дiдук Т. Р. 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
Протягом 9ти мiсяцiв 2020р.будь-яких важливих подiй, якi б вплинули на дiяльнiсть Емiтента та 

його промiжну фiнансову звiтнiсть, не вiдбулося. Будь яких ризикiв та невизначеностей 

впродовж звiтного перiоду у Емiтента виявлено не було. В той же час, на дiяльнiсть Емiтента в 

значнiй мiрi можуть впливати непрогнозованi змiни вiтчизняного законодавства та нестабiльна 

макроекономiчна ситуацiя в Українi. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Директор та головний бухгалтер ТОВ "НД-Україна" пiдтверджують офiцiйну позицiю про те, що, 

промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, 

згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне 

та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та 

збитки емiтента. Промiжний звiт керiвництва емiтента включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

 


