
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Директор       Литвин Вiра Петрiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

31829270 

4. Місцезнаходження 

Київська, Броварський р-н, 07455, с. Княжичi, Стогнiя, 39 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 277 29 71 044 277 29 03 

6. Електронна поштова адреса 

triumf@dividend.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України 80 (3877)   30.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://www.dividend.com.ua/c665.html 

в мережі 

Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. 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 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління 
 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

20. 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 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. 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) 
 

33. Примітки 

Основнi вiдомостi про випущенi акцiї вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" не є 

акцiонерним товариством та не емiтувало акцiї. Основнi вiдомостi про 

облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод) вiдсутнi - 

ТОВ "ТРIУМФ" в звiтному перiодi не здiйснював закрите розмiщення 

облiгацiй. Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi - ТОВ 

"ТРIУМФ" не випускав похiднi цiннi папери. Вiдомостi щодо участi емiтента в 

створеннi юридичних осiб вiдсутнi - тому що ТОВ "ТРIУМФ" не приймав 

участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного 

секретаря вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством. 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть вiдсутня - собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не займається видами 

дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про 

господарську та фiнансову дiяльнiсть вiдсутня - обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не займається 

видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Фiнансова звiтнiсть 

- промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiкувiдсутня - в ТОВ "ТРIУМФ" вiдсутня 



фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть - звiт про стан об'єкта 

нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 

якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не 

здiйснював випуск цiльових облiгацiй. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 

iнформацiя про - випуски акцiй вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним 

товариством. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - iншi цiннi 

папери вiдсутня - емiтент ТОВ "ТРIУМФ" не випускав iнших цiнних паперiв. 

Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - похiднi цiннi папери 

вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не випускав похiднi цiннi папери. В змiстi 

iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя 

щодо фiнансової звiтнiстi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку, тому що така iнформацiя не складалась. В змiстi 

iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня: - 

Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв; - Iнформацiя про замiну 

управителя; - Iнформацiя про керуючого iпотекою; - Iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; - Iнформацiя про змiни в 

реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом; - Iнформацiя про iпотечне покриття; - Iнформацiя про 

замiну фiнансової установи, яки здiйснюють обслуговування iпотечних 

активiв, тому що емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 № 080247 

3. Дата проведення державної реєстрації 

18.01.2002 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

31250 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

57 

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

68.20 Надання в оренду власного та орендованого майна 

52.11.0 Роздрiбна торгiвля 

55.10.0 Дiяльнiсть готелiв 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння та контролю Товариством є: Загальнi Збори Учасникiв; Директор; Ревiзiйна 

комiсiя. Вищим органом управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ" (далi - 

"Товариство") є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства 

обирають Голову загальних зборiв Учасникiв Товариства, яким не може бути Директор 

Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства обирається 

Загальними зборами Учаснникiв Товариства. Директор Товариства здiйснює поточне керiвництво 

дiяльнiстi Товариства, вирiшує усi питання фiнасово-господарської дiяльностi Товариства, за 

винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. 

Директор пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. 

Звiльнення Директора вiд виконання своїх обов'язкiв здiйснюється Загальними зборами Учасникiв 

Товариства на пiдставах, передбачених Статутом Товариства вiдповiдно до закону. Ревiзiйна 

комiсiя у Товариствi не обиралась. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

“ПАТ Райффайзен Банк Аваль”  

2) МФО банку 



 

3) поточний рахунок 

26002190682 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Банк Перший" 

5) МФО банку 

380805 

6) поточний рахунок 

2600230120366 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

право роздрiбної торгiвлi алкогольними 

напоями 
АЕ 401716 20.03.2014 

ГУ Мiндоходiв у 

Київськiй обл. 
23.03.2015 

Опис Товариство планує пролонгувати дiю данної лiцензiї 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової 

оцінки емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РЮРIК" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
07.03.2014 

uaBBB - з прогнозом 

"стабiльний". 

IV. 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) 

ТОВ «Белтрейд 

Iнвестмент» (BELTRADE 

INVESTMENT LTD) 

7989774 
W1GOJВеликобританiя Лондон 

Джон Принс стрiт 13, 2-й поверх 
100 

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) 

Борис Микола Iванович 
КВ 841761 13.02.2002 Сокальським РВ УМВС України 

у Львiвськiй обл.  
100 

320995



Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Литвин Вiра Петрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 602739 Дарницьким РУГУ МВС України 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

освiта - середньо-спецiальна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ТРIУМФ" - заступник директора за сумiсництвом, ДП "Княжий Двiр" - директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

01.12.2012 безстроково 

9) Опис 

30.11.2012р. загальними зборами учасникiв ТОВ "ТРIУМФ" (протокол вiд 30.11.2012 р. № 101) 

призначено на посаду директора Литвин Вiру Петрiвну (паспорт СН 602739 виданий вiд 

13.11.1997 р Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi, код 2311617827) за рiшенням зборiв 

учасникiв. Часткою у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0%. Особу призначено 

безстроково; до призначення займала наступнi посади: заступник директора ТОВ "ТРIУМФ" за 

сумiсництвом, директор ДП "Княжий Двiр"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Повноваження: Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства , крiм тих, якi вiднесено до 

компетенцiї Зборiв Учасникiв, несе безпосередню вiдповiдальнiсть за виробничу, господарську, 

фiнансову дiяльнiсть Товариства. Обов'язки: вiдкриває рахунки в установах банкiв та iнших 

фiнансово-кредитних установах, укладає договори, видає доручення, накази, розпорядження, 

органiзовує та забезпечує виконання рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, об'рунтовує порядок 

розподiлу прибутку та засоби покриття збиткiв, приймає та звiльняє працiвникiв, розпоряджається 

майном, здiйснює iншi дiї, передбаченi Статутом. Винагорода у натуральнiй формi не 

сплачувалась. Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа отримувала заробiтну плату 

згiдно штатного розкладу, що становить 60000грн. 

* 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. 

1) посада 

головний бухгалтер 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Музиря Наталiя Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КО 763809 Миргородським МРВУМВС України в Полтавськiй обл. 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

до призначення займала наступнi посади: 16.08.2013-31.12.2013 - ТОВ "Актуальна оцiнка " -

бухгалтер 29.11.2012- 15.08.2013 -ФОП Стрiлець I.М.- бухгалтер 12.01.2009- 09.09.2010 - ФОП 

Мокрiй С.Ю.- бухгалтер 16.11.2000-30.11.2008- КПРТ "Малятко"- гл.бухгалтер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

02.01.2014 безстроково 

9) Опис 

Наказом № 24-к "Про прийняття на роботу" Музиря Наталiя Миколаївна (паспорт КО 763809 вiд 

09.10.2008р, виданий Миргородським МРВУМВС України в Полтавськiй обл. код 2823719625) 

приступила до своїх обовязкiв Головного бухгалтера. Часткою у статутному капiталi емiтента 

володiє у розмiрi 0,0%. Особу призначено безстроково; до призначення займала наступнi посади: 

16.08.2013-31.12.2013 - ТОВ "Актуальна оцiнка " -бухгалтер 

29.11.2012- 15.08.2013 -ФОП Стрiлець I.М.- бухгалтер 

12.01.2009- 09.09.2010 - ФОП Мокрiй С.Ю.- бухгалтер 

16.11.2000-30.11.2008- КПРТ "Малятко"- гл.бухгалтер. 

Головний бухгалтер: - забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних 

методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в установленi термiни 

фiнансової звiтностi; - здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i 

фiнансових ресурсiв; - визначає, формулює, планує, здiйснюм i координує органiзацiю 

бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; - здiйснює контроль за 

дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв та 

платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, установленням посадових окладiв, за 

проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних 

цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та 

звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства; - здiйснює економiчний аналiз 

господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою 

виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат; - уживає заходiв 

щодо запобiгання нестачам, незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, 

порушенням фiнансового та господарського законодавства; - веде роботу, спрямовану на 

забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, кошторисiв 

адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку 

дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських 

документiв, оформленням та здаванням їх згiдно з установленим порядком до архiву; - надає 

методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, 

контролю, звiтностi та економiчного аналiзу; - керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства; - 



забезпечує конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства; - у межах своєї компетенцiї 

пiдписує i вiзує документи; - дiє вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у 

взаємовiдносинах з iншими органiзацiями; - вимагає i одержує вiд фахiвцiв пiдприємства 

iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - вносить пропозицiї 

щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури 

управлiння пiдприємством при змiнi матерiально вiдповiдальних осiб; Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Не є засновником Товариства. Оплата працi вiдповiдно до 

штатного розпису пiдприємства. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась, оплата працi за 

2013р становить 24000грн. 

* 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. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м. Київ Б. Грiнченка,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.11.2011 

Міжміський код та телефон 044 279 10 74 

Факс 044 279 10 74 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя - А00 

№ 020227, номер запису - 1 074 105 0001 010655, дата проведення 

державної реєстрацiї - 17.05.1999 р. , орган, що видав свiдоцтво - 

Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя м. Києва Форма 

iснування цiнних паперiв Емiтента - бездокументарна, яка передбачає 

обслуговування ЦП такими депозитарними установами, як 

депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рюрiк" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 16480462 

Місцезнаходження 04053 Україна Київська - м.Київ Артема, 52 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

4 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон +38 (044) 383-04-76 

Факс +38 (044) 484-00-53 

Вид діяльності Послуги по визначенню та оновленню кредитного рейтингу боргового 

iнструмента емiтента 

Опис На засiданнi Рейтингового комiтету вiд 07.03.2013 р. Нацiональне 

рейтингове агентство "Рюрiк" обновило рейтинг та присвоїло 

облiгацiйному випуску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ТРIУМФ' довгостроковий кредитний рейтинг 

боргового iнструменту iнвестицiйної категорiї на рiвнi uaВВВ- з 

прогнозом "стабiльний'. Рейтинг боргового iнструменту визначено за 

Нацiональною рейтинговою шкалою, на що вказують лiтери "ua" у 

позначцi кредитного рейтингу. Нацiональна рейтингова шкала 

дозволяє вимiряти розподiл кредитного ризику в економiцi України 

без урахування суверенного ризику країни та призначена для 

використання на внутрiшньому фiнансовому ринку України. 



Вiдповiдно до Нацiональної рейтингової шкали, затвердженої 

постановою Кабмiну №665 вiд 26.04.2007 р., позичальник або 

окремий борговий iнструмент з рейтингом uaBBB характеризується 

достатньою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими 

позичальниками або борговими iнструментами. Рiвень 

кредитоспроможностi залежить вiд впливу несприятливих 

комерцiйних, фiнансових та економiчних умов. Прогноз "стабiльний' 

вказує на вiдсутнiсть передумов для змiни рейтингу в найближчiй 

перспективi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Стройаудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23914106 

Місцезнаходження 61052 Україна Київська - м. Харкiв вул. Слов'янська, буд. 3 оф.410 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АБ №001406 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2011 

Міжміський код та телефон (057) 712-06-63 

Факс (057) 712-06-63 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Аудиторська фiрма "Стройаудит" - Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Реєстрацiйнi данi (мiсце та дата проведення 

державної реєстрацiї) - Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради, 

28.11.1995р. Аудиторська перевiрка Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ" здiйснена згiдно договору № 03/21-01 вiд 

21 березня 2014 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство Фондова бiржа "Перспектива" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська . м. Днiпропетровськ вул. Ленiна,30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

231 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.03.2008 

Міжміський код та телефон (056) 373-95-94, 373-97-80 

Факс (056) 373-97-81 

Вид діяльності Дiяльность з органiзацiї торгiвля на фондовому ринку та ринку цiнних 

паперiв 

Опис Мiсце та дата проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет 

Днiпропетровської мiської ради, 29.01.2008р. (Свiдоцтво про 

державну реєстрацiї юридичної особи: серiя А01-№054880) 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

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

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 

30.08.2011 121/2/11 ДКЦПФР 1000 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 20 1 рiк 6000000 15.09.2015 

Опис 

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, забезпеченi розмiщуються на внутрiшньому ринку України шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та 

юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось. Мета емiсiї - Емiсiя 

облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 30 000 000,00 гривень 00 коп. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Метою розмiщення 

облiгацiй є залучення фiнансових ресурсiв для розширення спортивно-розважального комплексу "Княжий Двiр" шляхом завершення будiвництва нового готелю 

на 35 номерiв на територiї комплексу, що знаходиться за адресою: Україна, 07455, Київська обл., Броварський р-н., с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39. Емiтент планує 

направити 100% залучених коштiв на вищезазначенi цiлi. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - Публiчне акцiонерне 

товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. Дата початку погашення облiгацiй - 15 вересня 

2015 р. Дата закiнчення погашення облiгацiй - 30 вересня 2015 р.  

  

15.12.2011 208/2/11 ДКЦПФР 1000 50000 
Бездокументарні 

іменні 
50000000 20 1 рiк 10138888.77 15.09.2015 

Опис 

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, забезпеченi. Облiгацiї розмiщуються на внутрiшньому ринку України шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола 

фiзичних та юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось. Емiсiя 

облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом їх вiдкритого розмiщення 

серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб - резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на 

наступнi цiлi: - закупiвля матерiалiв та оплата послуг для введення в експлуатацiю нового готелю на 35 номерiв - 20 вiдсоткiв вiд загальної суми або 10 

мiльйонiв гривень; - будiвництво критого стадiону на територiї комплексу - 80 вiдсоткiв (з них закупiвля матерiалiв - 50% або 20 000,0 (двадцять мiльйонiв) 

гривень, оплата послуг - 50% або 20000,0 (двадцять мiльйонiв) гривень). Спосiб розмiщення тощо. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через 

органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. 

Спосiб розмiщення тощо. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа 

"Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб.Дата початку погашення облiгацiй - 25 грудня 2015 р. Дата закiнчення 

погашення облiгацiй - 24 грудня 2016 р.  



  

20.06.2012 148/2/12 НКЦПФР 1000 5000 
Бездокументарні 

іменні 
5000000 20 1 рiк 710230.23 02.07.2022 

Опис 

Облiгацiї iменнi, вiдсотков, забезпеченi. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 5 000 000(п'ять мiльйонiв) гривень 00 коп. 

шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб резидентiв та нерезидентiв. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою 

залучення грошових коштiв шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб резидентiв та нерезидентiв. Емiтент 

планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi: - участь у дольовому будiвництвi м'ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, 

Броварського району Київської областi Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi , що 

залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обовязкових платежiв. ТОВ "ТРIУМФ" зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд 

продажу облiгацiй, для формування i поповнення власного статутного капiталу, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, а також для фiнансування 

будiвництва житла. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться 

через органiзатора торгiв - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. 

Дата початку погашення облiгацiй - 02 липня 2022 р. Дата закiнчення погашення облiгацiй - 01 липня 2023 р. 

  

20.06.2012 147/2/12 НКЦПФР 1000 45000 
Бездокументарні 

іменні 
45000000 20 1 рiк 7685103.75 02.07.2022 

Опис 

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi: серiя С - 45 000 000(сорок пять мiльйонiв) 

гривень 00 коп. шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити 

залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi: - участь у дольовому будiвництвi м'ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, Броварського району 

Київської областi 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - закупiвля устаткування для м'ясокомбiнату(холодильнi камери стрiчковi пили, дзиги для 

подрiбнення м'яса (м'ясорубки), куттери, фаршмiшалки, шприци гiдравлiчнi i системи порцiювання фаршу ) - 9 000 000 (дев'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - 

монтажнi роботи - 11 000 000 (одинадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - будування власного цеху з обробки м'яса - 10 000 000 (дев'ять мiльйонiв) гривень 00 

копiйок; Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi , що залишаються пiсля розрахункiв з 

бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. ТОВ "ТРIУМФ" зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй, для формування i 

поповнення власного статутного капiталу, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, а також для фiнансування будiвництва житла. Процедури лiстингу 

облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось.Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне 

акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. Дата початку погашення облiгацiй - 

02 липня 2022 р. Дата закiнчення погашення облiгацiй - 01 липня 2023 р.  

  



XI. Опис бізнесу 

На дату заснування ТОВ "ТРIУМФ" (18.01.2002 р.) засновниками Товариства є наступнi юридичнi 

особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трудар ЛПБ i К", код за ЄДРПОУ 23579089, 

частка у статутномукапiталi (%) - 28,51 % Дочiрне пiдприємство "Княжий двiр", код за ЄДРПОУ 

31829197, частка у статутному капiталi (%) - 23,83 % Дочiрне пiдприємство "ТОРНАДО", код за 

ЄДРПОУ 31829223, частка у статутному капiталi (%) - 23,83 %, Дочiрне пiдприємство "БОНУС", 

код за ЄДРПОУ 31829254, частка у статутному капiталi (%) - 23,83 %. На дату складення звiту 

єдиним засновником пiдприємства є Борис М. I. 

  

Органiзацiйна структура пiдприємства:  

• Загальнi збори Учасникiв, якi є вищим органом Товариства; 

• Директор, який є виконавчим органом Товариства; 

• Ревiзiйна комiсiя, яка є контролюючим органом Товариства. 

Пiдприємство не має в своїй структурi вiдокремлених пiдроздiлiв i функцiонує як цiлiсний 

майновий комплекс. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 50 осiб, 

позаштатнi працiвники 0 осiб тособи , якi працюють за сумiсництвом та якi працюють на умовах 

неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi становить 2 чоловiки. Розмiр фонду 

оплати працi за 2013 рiк становить 1457,97, в порiвнянi з 2012 року збiльшився за рахунок 

збiльшення мiнiмальної заробiтної плати. Кадрова програма товариства спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою 

кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, 

збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики 

товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй 

чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi 

трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика 

кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту 

робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої 

згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при 

призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - 

мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у 

стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально 

iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни. 

  

Товариство не вiдноситься до будь-яких обєднань пiдприємств 

  

Спiльної дiяльностi емiтент з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить 

  

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не надходило. 

  

Пiдприємство веде бухгалтерський облiк згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський 

облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.99 р. Облiкова полiтика АТ на 2013 рiк 

затверджена наказом № 1 вiд 03.01.2013 року.Згiдно з наказом про облiкову полiтику основнi 

засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю. 

Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх 



придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сплату сум непрямих податкiв, нарахованих у 

зв’язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству.  

Признання,оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно з П(С)БО8 

"Нематерiальнi активи".Одиницею облiку визначається окремий об'єкт нематерiальних активiв. 

Товарно-матерiальнi цiнностi признаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно с П(С)БО9 

"Запаси".Одиницею запасiв враховується кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси 

зараховуються на баланс по собiвартостi вiдповiдно с П(С)БО9 "Запаси" по методу ФИФО, ТЗВ 

включаються в собiвартiсть запасiв. Запаси,якi не принесуть економiчних вигод в майбутньому, 

визначаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку. Признання i вiдображення 

облiку доходiв враховується вiдповiдно с П(С)БО15 "Доходи". Доходи признаються на дату 

вiдгрузки продукцiї, виконаних послуг.В склад доходiв майбутнiх перiодiв враховуються суми 

доходiв, нарахованi на протязi поточного перiоду, якi будуть визначенi в наступних звiтних 

перiодах. Признання i вiдображення облiку витрат враховується вiдповiдно з П(С)БО16 "Витрати". 

Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань, а 

в звiтi про фiнансовi результати вiдображаються одночасно з доходами, для одержання яких вони 

отриманi. Фiнансова, податкова, статистична i iнша звiтнiсть, в якiй використовується грошовий 

вимiр, засновуються на даних бухгалтерського облiку. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв та предметiв прокату у бухгалтерському облiку 

проводиться прямолiнiйним методом, iнших необоротних матерiальних активiв — прямолiнейним 

(виробничим) методом.  

Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку проводиться прямолiнiйним 

методом. 

Основнi засоби вартiстю менше 2 500,0 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується при вводi їх в 

експлуатацiю у розмiрi 100%. 

Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначається згiдно з 

П(С)БО 9 “Запаси” з урахуванням витрат на транспортування, непрямi податки, сплаченi у зв’язку 

з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству, iнших витрат, якi безпосередньо 

пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання 

у запланованих цiлях.  

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за 

методом ФIФО. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається 

зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного 

облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх 

фактичного використання.  

Згiдно з облiковою полiтикою Товариства резерв сумнiвних боргiв повинен розраховуватись за 

методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за термiном iї непогашення, однак фактично 

резерв сумнiвних боргiв не створювався. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (послуг) визнається в момент його виникнення, незалежно вiд дати 

надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з 

надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати 

на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до 

якого вони вiднесенi.  

  

Основнi види дiяльностi згiдно зi Статутом: 

- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна - 1663,3 тис.грн.; 

- iнша дiяльнiсть у сферi спорту; 

- роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами; 

- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування - 407,3 тис грн.1; 

- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування - 323,8 тис.грн. 



Основу конкурентоспроможностi ринку туристичних послуг складає налагоджена система 

взаємовiдносин адмiнiстрацiї пiдприємства з партнерами, висококвалiфiкована та досвiдчена 

команда, сучаснi методи управлiння, зручне розташування конкретного об’єкту (зокрема, 

близькiсть спортивно-розважального комплексу "Княжiй Двiр" до м. Київ - столицi Українi, де 

сфокусована велика кiлькiсть населення, що має платоспроможнiсть вище середнього по країнi 

рiвня), фiксування на комплексностi послуг. 

Протягом останнiх рокiв показники розвитку галузi характеризується позитивною динамiкою: 

зростає приплив iноземних туристiв, розвивається внутрiшнiй туризм.  

Галузь має умовно сезонний характер виробництва. Попит на певнi послуги (курортнi, дитячi 

табори вiдпочинку) в осiнньо-зимовий перiод знижується, але наявнiсть у пiдприємства 

можливостей надавати послуги корпоративним клiєнтам для проведення урочистих заходiв, 

банкетiв, конференцiй, семiнарiв, виготовлення й доставка високоякiсної їжi додому пiд 

замовлення, послуги сiмейного вiдпочинку й iнших заходiв (зустрiч Нового Року, Рiздва, масляної, 

тощо), а також певна система знижок в осiнньо-зимовий перiод роблять привабливими послуги 

пiдприємств галузi на протязi усього року. 

Основним видом дiяльностi, що приносить прибуток, є забезпечення юридичних та фiзичних осiб 

послугами, що пропонує спортивно-розважальний комплекс "Княжiй Двiр". Тому ринком збуту 

послуг емiтента переважно є м. Київ та Київська область. 

Основними споживачами послуг емiтента є юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти 

що мають потребу в замiському комплексному елiтному вiдпочинку, а також мають потребу у 

примiщеннях для проведення конференцiй, семiнарiв та iнших дiлових заходiв в осiнньо-зимовий 

перiод. 

Галузь є достатньо конкурентною. Емiтент працює на ринку в умовах конкуренцiї з iншими 

компанiями. Основними конкурентами ТОВ «ТРIУМФ» у класi послуг, що надаються рестораном 

є ресторани «Петровський Бровар», «Три мушкетери», «Гостинний Двiр». У класi послуг 

спортивно-розважального характеру комплекс "Княжiй Двiр" практично не має конкурентiв на 

даному територiальному сегментi. 

  

Згiдно до умов проспектiв емiсiй, Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти 

на наступнi цiлi: 

Серiя А : 

- з метою залучення грошових коштiв в обсязi 30 000 000,00 гривень 00 коп. (тридцять мiльйонiв 

гривень 00 копiйок) шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та 

юридичних осiб – резидентiв та нерезидентiв. Метою розмiщення облiгацiй є залучення 

фiнансових ресурсiв для розширення комплексу «Княжий Двiр» шляхом завершення будiвництва 

нового готелю на 35 отельних номерiв на територiї комплексу . 

Серiя В: 

- закупiвля матерiалiв та оплата послуг для введення в експлуатацiю нового готелю на 35 номерiв - 

20 вiдсоткiв вiд загальної суми або 10 мiльйонiв гривень; 

- будiвництво критого стадiону на територiї комплексу – 80 вiдсоткiв (з них закупiвля матерiалiв - 

50%, оплата послуг - 50%).  

Серiя С,Д: 

- участь у дольовому будiвництвi м’ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, Броварського 

району Київської областi – 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; 

- закупiвля устаткування для м’ясокомбiнату(холодильнi камери стрiчковi пили, дзиги для 

подрiбнення м'яса (м'ясорубки), куттери, фаршмiшалки, шприци гiдравлiчнi i системи 

порцiювання фаршу ) – 9 000 000 (дев’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; 

- монтажнi роботи – 11 000 000 (одинадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; 

- будування власного цеху з обробки м’яса – 10 000 000 (дев’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; 

  

Не має правочинiв з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу, афiлiйованими 



особами. 

  

Основними засобами визнаються матерiальнi активи, що утримуються пiдприємством для 

використання у виробництвi або постачаннi товарiв та наданнi послуг використовуються протягом 

бiльше року або одного операцiйного циклу. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась згiдно 

з облiковою полiтикою. Термiн корисного використання основних засобiв 2-10 рокiв. Основних 

засобiв, якi отриманi в результатi об'єднань пiдприємств немає. Втрат вiд зменшення корисностi 

основних засобiв не було. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним 

законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження: вартiсть основних засобiв, 

оформлених у заставу немає. Основних засобiв, отриманих за рахунок цiльового фiнансування 

немає. Загальна вартiсть необоротних активiв на кiнець звiтного року складає 177286,5 тис. грн.  

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 

здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення господарської дiяльностi Товариства. 

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2013 року становить 57374,6 тис.грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв - 6,4 %. Ступiнь використання основних засобiв (за основними групами) -100%. 

Сума нарахованого зносу становить -3 670,2 тис.грн. Змiн у вартостi основних засобiв не 

вiдбувалось. Змiни у вартостi основних засобiв на кiнець року зумовленi нарахуванням 

амортизацiї та списанням в звiтному роцi основних засобiв. Обмежень на використання майна 

немає. 

  

Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi Товариства: - змiни в господарському 

законодавствi, в т.ч. в податковiй сферi; - зниження доходiв товариства, пов"язане з провадженням 

зазначених вище iнвестицiйних проектiв; - полiтичнi ризики; - ризики, пов"язанi з форс-

мажорними обставинами. 

  

Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення 

законодавства протягом звiтного перiоду не було 

  

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок пiдвищення рентабельностi дiяльностi 

та збiльшення чистого прибутку. Обсяг робочого капiталу цiлком задовольняє поточнi потреби. 

Покращення лiквiдностi вiдбуватиметься з поступовим погашенням дiючих позик та досягненням 

планових показникiв вiд вкладень в iнвестицiйнi проекти. 

  

Не виконаних договорiв станом на 31.12.13 р. немає 

  

Збiльшення виробничих потужностей, розширення виробництва. Розвивати напрямки дiяльностi, 

визначенi статутом, та займатись пошуком нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов"язана з 

необгрунтованими ризиками. 

  

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження 

та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 

  

Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi 

особи не було. 

  



Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента - вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову 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: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
20964.3 36777 0 0 20964.3 36777 

машини та 

обладнання 
1351.4 2925.5 0 0 1351.4 2925.5 

транспортні 

засоби 
129.4 7697.6 0 0 129.4 7697.6 

інші 10076 9974.8 0 0 10076 9974.8 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 32521.11 57374.9 0 0 32521.11 57374.9 

Опис Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 

здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення господарської дiяльностi Товариства. 

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2013 року становить 57374,6 тис.грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв - 6,4 %. Ступiнь використання основних засобiв (за основними групами) -100%. 

Сума нарахованого зносу становить -3 670,2 тис.грн. Змiн у вартостi основних засобiв не 

вiдбувалось. Змiни у вартостi основних засобiв на кiнець року зумовленi нарахуванням 

амортизацiї та списанням в звiтному роцi основних засобiв. Обмежень на використання майна 

немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

-11764 -6736.1 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
31.5 31.5 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  

31.5 31.5 

Опис У вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондовому ринку вiд 17.11.2004 р. № 485, аудиторами розрахована вартiсть чистих активiв 



Товариства та визначена її вiдповiднiсть вимогам законодавства. 

Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою:  

Чистi активи = роздiли I–III активу балансу – роздiли II–V пасиву балансу, тобто (177 319 + 

189 636) – (186 938 + 191 781) = (-11 764) тис. грн. 

Висновок За звiтний перiод: Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює (-11764 тис.грн.) 

Статутний капiтал дорiвнює 31,5 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше 

розмiру статутного капiталу та має вiд’ємне значення, що не вiдповiдає вимогам частини 

четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України. 

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 96500.0 X X 

у тому числі:   

кредит 09.10.2012 96500.0 20 24.12.2014 

Зобов'язання за цінними паперами X 186938.2 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 130000 X X 

цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 15.09.2011 30000 20 15.09.2015 

цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 25.12.2011 50000 20 25.12.2015 

цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 20.06.2012 45000 20 02.07.2022 

цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 20.06.2012 5000 20 02.07.2022 

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 (всього) X 52028.3 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 X 191904.0 X X 

Усього зобов'язань X 376599.2 X X 

Опис: д/в 



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів* 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя, 

страховика, гаранта 

Код за 

ЄДРПОУ 

Сума 

забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 

30.08.2011 № 121/2/11 30000000 страхування 

Приватне акцiонерне 

товариство Страхова 

компанiя «Кремiнь» 

24559002 36000000.00 

Опис 

Предметом Договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать 

закону, пов'язанi з вiдшкодуванням Страхувальником шкоди, заподiяної 

Третiм особам внаслiдок здiйснення ним дiй, пов’язаних з емiсiєю власних 

облiгацiй. Шкода, яка буде вiдшкодуватися Страхувальником, при настаннi 

страхового випадку, дорiвнює номiнальної вартостi облiгацiй та/ або 

вiдсотковому доходу. 

  

  
  

15.12.2011 208/2/11 50000000 страхування 

Приватне акцiонерне 

товариство Страхова 

компанiя «Кремiнь» 

24559002 60000000.00 

Опис 

Предметом Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не 

суперечать закону, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок 

невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов’язань по 

погашенню iменних вiдсоткових облiгацiй та вiдсоткового доходу по 

облiгацiях серiї В в кiлькостi 50 000 шт., номiнальною вартiстю облiгацiї: 1000 

(одна тис. грн. 00 коп.) гривень, загальною номiнальною вартiстю випуску 

облiгацiй: 50 000 000 (п’ятдесят млн. грн. 00 коп.) гривень та вiдсоткового 

доходу по облiгацiях в сумi 10 000 000,00 (десять млн. грн. 00 коп.) гривень 

вiдповiдно до умов, якi визначенi Загальними зборами учасникiв ТОВ 

«ТРIУМФ». 

  

  
  

20.06.2012 148/2/12 5000000 страхування 

Публiчне акцiонерне 

товариство «Страхова 

компанiя «ЛЕММА» 

22623173 6000000 

Опис 

Згiдно з Правилами страхування, страховими випадками за Договором є 

заподiяння шкоди третiм особам (власники облiгацiй) в разi невиконання або 

неналежного виконання Страхувальником своїх обов’язкiв (несплата 

номiнальної вартостi облiгацiй та/або вiдсоткового доходу за облiгацiями), що 

пiдтверджено рiшенням суду, яке набуло чинностi , внаслiдок наступних умов: 

- має мiсце визнання Страхувальником банкрутом; 

- активiв Страхувальника недостатньо для виплати вiдсоткового доходу за 

облiгацiями та/або номiнальної вартостi облiгацiй; 

- несплата Страхувальником вiдсоткового доходу за облiгацiями та/або 

номiнальної вартостi облiгацiй сталася внаслiдок настання обставин 

непереборної сили. 

Обставинами непереборної сили можуть бути, але не виключно, стихiйнi лиха, 

пожежi, повенi, землетруси, воєннi дiї, масовi заворушення, страйки, аварiї на 

транспортi, диверсiї, розпорядження державних органiв, заборона 

експорту/iмпорту, або iншi обставини, що не залежать вiд волi Сторiн. 

Пiд термiном «облiгацiї» у Договорi Сторони розумiють облiгацiї, випущенi 

Страхувальником вiдповiдно до рiшення про вiдкрите розмiщення облiгацiй 

Загальних зборiв учасникiв ТОВ «ТРIУМФ» Протокол № 1 вiд 16 травня 2012 

р. та зареєстрованi вiдповiдним порядком НКЦПФР . 

  

  
  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

17.04.2013 18.04.2013 

Відомості про одержання кредиту на 

суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента  

10.07.2013 12.07.2013 

Відомості про одержання кредиту на 

суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента  

07.10.2013 08.10.2013 

Відомості про одержання кредиту на 

суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

Аудиторська фiрма ”Cтройаудит“ 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23914106 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61052, м. Харкiв, вул. Слов'янська, 

буд. 3 оф.410 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1361 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

211 П 000211 09.04.2014 до 

23.12.2015р. 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2013р. 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

Аудиторська фiрма ”Cтройаудит“ 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23914106 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61052, м. Харкiв, вул. Слов'янська, 

буд. 3 оф.410 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1361 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

211 П 000211 09.04.2014 до 

23.12.2015р. 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(звiт незалежного аудитора)  

щодо фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ТРIУМФ” за 2013 рiк. 

Адресат: 



- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, 

- Керiвництво товариства, 

- iншi користувачi фiнансової звiтностi. 

 

м. Харкiв 22 квiтня 2014 року 

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: 

Аудиторська фiрма “СТРОЙАУДИТ” товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю: 

- мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Харкiв, вул. Слов’янська, буд.3, офiс 410; 

- тел. (057) 712-06-63; 

- Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1361 вiд 26.01.2001 р. Видано Аудиторською 

Палатою України 26.01.2001р. Протокол № 98; 

- Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000211. Видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку 09.04.2014р. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 211; 

- Аудитори, що проводили аудит: Коржук Олена Миколаївна (сертифiкат аудитора серiя А № 001941 вiд 27 травня 

1994 р.), Зотьєва О.В. (сертифiкат аудитора серiї А № 003455 вiд 25 червня 1998 р.). 

2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО. 

Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ТРIУМФ” 

Скорочена назва ТОВ “ТРIУМФ” 

Код ЄДРПОУ 31829270 

Дата реєстрацiї Зареєстроване Броварською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 18.01.2002 р., 

реєстрацiйна справа №1332 120 0000 000256 

Дата внесення змiн до реєстрацiйних документiв Нова редакцiя Статуту зареєстрована  

26.12.2011р., реєстрацiйний запис № 13321050011000256  

Мiсцезнаходження товариства 07455, Київська обл., Броварський район, с. Княжичi, вул. Стогнiя, буд.39 

Органiзацiйно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  

Основнi види дiяльностi згiдно зi Статутом - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 

майна; 

- iнша дiяльнiсть у сферi спорту; 

- роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами; 

- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування; 

- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 

 

ТОВ “ТРIУМФ” має наступнi лiцензiї: 

- Лiцензiю Державної податкової служби на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями серiї АД № 029864 вiд 

19.04.2012 р., виданою Регiональним управлiнням департаменту САТ ДПС України у Київськiй областi. Термiн дiї – з 

25.03.2012 р. по 24.03.2013 р. Реєстрацiйний номер лiцензiї 1210066401944, дата реєстрацiї – 24.03.2012 р. 

- Лiцензiю Державної податкової служби на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями серiї АЕ № 214582 вiд 

02.04.2013 р., виданою Регiональним управлiнням департаменту САТ ДПС України у Київськiй областi. Термiн дiї – з 

25.03.2013 р. по 24.03.2014 р. Реєстрацiйний номер лiцензiї 1310066401127, дата реєстрацiї – 21.02.2013 р. 

- Лiцензiю Державної податкової служби на право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами серiї АД № 029883 вiд 

19.04.2012 р., виданою Регiональним управлiнням департаменту САТ ДПС України у Київськiй областi. Термiн дiї – з 

25.03.2012 р. по 24.03.2013 р. Реєстрацiйний номер лiцензiї 1210066601945, дата реєстрацiї – 24.03.2012 р. 

3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. 

На пiдставi договору щодо надання аудиторських послуг № 03/21-01 вiд 21 березня 2014 року, аудиторами виконана 

перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ТРIУМФ” (надалi 

- Товариство) за перiод дiяльностi з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.  

Аудиторську перевiрку розпочато 21 березня 2014 року та закiнчено 22 квiтня 2014 року. Метою перевiрки є 

висловлювання професiйного незалежного судження про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi ТОВ “ТРIУМФ” вимогам 

по складанню звiтностi та розкриттю iнформацiї, прийнятiй облiковiй полiтицi, вiдображеннi в усiх суттєвих аспектах 

об’єктивної iнформацiї про стан дiяльностi Товариства. 

Аудитори керувались законодавством України у сферi iнвестицiйної та господарчої дiяльностi, Законами України 

“Про господарськi товариства” (1576-ХII), “Про цiннi папери та фондовий ринок”(3480-IV), “Про державне 

регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”(448/96-ВР), “Про аудиторську дiяльнiсть”(3125-ХII), “Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”(996-ХIV), та iншими законодавчими актами.  

Аудиторський звiт складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема - МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту 

щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iншими, МСА № 706 

„Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”, “Вимог до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)”, 

затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360, а також 

“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», затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528. 

Обсяг аудиторської перевiрки: 

Мiжнароднi стандарти аудиту зобов'язують аудиторiв планувати й здiйснювати аудит з метою отримання 

обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудитори пiд час роботи 

застосовували метод вибiркової перевiрки, керуючись положеннями МСА 320 “Суттєвiсть при плануваннi та 

проведеннi аудиту”. 

Аудиторами були перевiренi наступнi форми рiчних звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: 

? Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (ф.№1) на 31.12.2013 р., 

? Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (ф.№2) за 2013 рiк, 

? Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (ф.№3) за 2013 рiк, 

? Звiт про власний капiтал (ф.№4) за 2013 рiк, 

? Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (ф.№5) за 2013 рiк. 

Аудит включав перевiрку через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових 

звiтах, оцiнку принципiв бухгалтерського облiку згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть”, стан внутрiшнього контролю на пiдприємствi та оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.  

В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнi документи: 

? головна книга; 

? журнали-ордери та iншi реєстри i регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за перiод з 01.01.2013 року по 

31.12.2013 року; 

? договори фiнансово-господарської дiяльностi (вибiрково); 

? первиннi документи за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року (вибiрково). 

Як залишки по рахунках бухгалтерського облiку станом на початок 2013 року при здiйсненнi аудиторської перевiрки 

прийнятi залишки, що значаться в облiкових реєстрах та балансi товариства станом на 31.12.2012 р. 

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та представлення фiнансової звiтностi несе керiвництво суб’єкта господарювання, який 

перевiряється. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає також забезпечення внутрiшнього контролю, 

необхiдного для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки. 

Аудиторами виконанi аналiтичнi процедури вiдповiдно до вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". На пiдставi виконаних аналiтичних процедур та отриманих 

аудиторських доказiв не виявлено ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, цi викривлення залишаються 

прийнятними на рiвнi тверджень. 

Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть у перiодi, що перевiрявся, були:  

Директор – Литвин Вiра Петрiвна - за весь перiод, що перевiрявся (наказ про призначення №68 вiд 01.12.2012 р.). 

Головний бухгалтер – Харчук Свiтлана Василiвна з 01.01.2013 р. по 25.12.2013 р. (наказ про звiльнення № 37-к вiд 

25.12.2013 р.). 

На дату складання аудиторського висновку на посаду головного бухгалтера було призначено Музирю Наталiю 

Миколаiвну (наказ про призначення № 24-к вiд 02.01.2014 р.). 

Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлювання своєї думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної 

аудиторської перевiрки вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», а також МСА № 200 «Мета та 

загальнi принципи аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв».  

Аудиторами проаналiзовано стан корпоративного управлiння Товариства.  

Органами управлiння та контролю Товариством є: 

- Загальнi Збори Учасникiв; 

- Директор; 

- Ревiзiйна комiсiя.  

Загальнi Збори Учасникiв є вищим органом Товариства. Загальнi Збори можуть бути звичайними i позачерговими. 

Звичайнi Загальнi Збори скликаються не рiдше двох разiв на рiк для розгляду та затвердження рiчного звiту i балансу 

Товариства, визначення основних напрямкiв дiяльностi, розподiлу прибутку та iнших питань, що вiднесенi до 

компетенцiї Загальних Зборiв.  

Позачерговi Загальнi Збори скликаються: 

- Директором Товариства для вирiшення справ, потребуючих негайного розгляду; 

- за пропозицiєю Ревiзiйної комiсiї; 

- за пропозицiєю Учасникiв, що мають в сукупностi бiльше 20% голосiв. 

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.  

Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Директора здiйснює Ревiзiйна комiсiя в складi трьох членiв, яка 

вiдповiдає за свою дiяльнiсть перед Загальними Зборами.  

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними Зборами iз числа компетентних спецiалiстiв строком на три роки. До 

обов’язкiв Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка звiтiв, балансу, каси та майна, рахункiв, облiку, звiтностi i всього 

дiловодства Товариства.  

Загальнi (черговi) збори учасникiв Товариства вiдбуваються регулярно. Порушень з боку управлiнського персоналу за 

даним питанням не встановлено. На думку аудиторiв, стан корпоративного управлiння Товариства задовiльний. 

 



Аудиторами перевiрена оцiнка управлiнського персоналу здатностi суб’єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть згiдно з МСА 570 "Безперервнiсть". Протягом звiтного року Товариство отримало значнi 

збитки (5028 тис. грн.), що пов'язано з великими об'ємами будiвництва, але фактичний обсяг фiнансування (емiсiя 

облiгацiй, залучення кредиту банку, отримання поворотнiх фiнансових допомог) дає достатню ступiнь впевненностi в 

тому, що це не поставить пiд загрозу безперервнiсть дiяльностi Товариства.  

Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої 

умовно-позитивної думки. 

 

4. ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ В ЦIЛОМУ 

(Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту N 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 

звiтностi") 

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Товариством не було створено забезпечення наступних витрат на виплату вiдпусток, що не вiдповiдає вимогам 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» та наказу про облiкову полiтику. Ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр 

такого резерву та оцiнити можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, проте вважаємо, що вiдсутнiсть резерву вiдпусток 

не є суттєвим для фiнансових звiтiв. 

Товариством не проводилась незалежна оцiнка вартостi основних засобiв та iнщих необоротних активiв за станом на 

31.12.2013 року, тому аудитори не можуть бути впевненими у визначеннi справедливої вартостi необоротних активiв. 

Враховуючи запевнення управлiнського персоналу про прийнятнiсть оцiнок, зроблених ними на пiдставi внутрiшньої 

облiкової полiтики, а також неможливiсть оцiнити в повному обсязi суму можливої переоцiнки вартостi необоротних 

активiв, вважаємо, що викривлення фiнансової звiтностi можливо суттєве, але не всеохоплююче. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, зазначеного в параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть достовiрно подає в усiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ТРIУМФ” на 31 грудня 2013 р. та фiнансовi результати 

його дiяльностi за 2013 рiк вiдповiдно до нормативiв Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

(П(С)БО), якi є концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства 

5. ВИСНОВОК АУДИТОРА СТОСОВНО IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ 

• АКТИВИ 

На думку аудиторiв Товариство достовiрно та повно подає iнформацiю про активи, аналiтичний облiк матерiальних 

цiнностей вiдповiдає синтетичному облiку. Використовувана класифiкацiя та система оцiнки активiв вiдповiдає 

вимогам П(С)БО та вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV 

вiд 16.07.99 р.  

• ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

На думку аудиторiв Товариство достовiрно та повно подає iнформацiю про зобов’язання вiдповiдно до встановлених 

нормативiв. Облiк зобов’язань здiйснюється згiдно з наказом про облiкову полiтику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”, за 

яким зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення 

економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 

За станом на 31.12.2013 р. пiдприємство має довгостроковi зобов’язання у розмiрi 186 938 тис. грн. та короткостроковi 

зобов’язання у розмiрi 191 781 тис. грн. 

Довгостроковi зобов’язання складаються з зобов’язань Товариства по облiгацiям власної емiсiї кiлькiстю 130 000 шт. 

номiнальною вартiстю 1000 грн. на суму 130 000 тис. грн., з яких: 30 000 шт. - облiгацiї першої емiсiї (серiя А), 50 000 

шт. - облiгацiї другої емiсiї (серiя B), 50 000 шт. - облiгацiї третьої емiсiї (серiя C — 45 000 шт. i серiя D — 5 000 шт.), 

премiї за випущеними облiгацiями у розмiрi 704 тис. грн., дисконту у розмiрi 720 тис. грн., довгостроковим векселям у 

розмiрi 52 028 тис. грн. та зобов’язанням по фiнансовiй орендi у розмiрi 4926 тис. грн. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї А №121/2/11 в 

кiлькостi 30 000 штук на суму 30 000 000 грн. видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

(НКЦПФР). Дата реєстрацiї — 30.08.2011 р., дата видачi Свiдоцтва — 30.03.2012 р. 

Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та 

видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 14 вересня 2015 р. включно. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї B №208/2/11 в 

кiлькостi 50 000 штук на суму 50 000 000 грн. видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Дата реєстрацiї — 15.12.2011 р., дата видачi Свiдоцтва — 30.03.2012 р. 

Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та 

видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 24 грудня 2015 р. включно. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї С №147/2/12 в 

кiлькостi 45 000 штук на суму 45 000 000 грн. видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Дата реєстрацiї — 20.06.2012 р., дата видачi Свiдоцтва — 10.10.2012 р. 

Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та 

видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 01 липня 2022 р. включно. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї D №148/2/12 в кiлькостi 5 000 

штук на суму 5 000 000 грн. видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата реєстрацiї — 



20.06.2012 р., дата видачi Свiдоцтва — 29.10.2012 р. 

Строк обiгу облiгацiй - зо дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та 

видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 01 липня 2022 р. включно. 

Форма iснування облiгацiй — бездокументарна. 

Забезпечення облiгацiй здiйснено Договором добровiльного майнового страхування фiнансових ризикiв (договiр № 

3313704 вiд 16.05.2012 р. з Публiчним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «ЛЕММА», код ЄДРПОУ 

22623173), пов’язаних з непогашенням Емiтентом своїх зобов’язань по погашенню облiгацiй серiї D та невиплати 

доходу по облiгацiям. Розмiр забезпечення — 6 000 000,00 грн.  

Емiтент своєчасно та у повному обсязi виконує зобов’язання за цiнними паперами власного випуску. 

За станом на 31.12.2013 р. Товариством розмiщено облiгацiй на суму 130 000 000 грн. Таким чином, розмiщення 

облiгацiй здiйснено у повному обсязi. 

Збiльшення довгострокової кредиторської заборгованостi склало 24,8% вiд валюти баланса Товариства за попереднiй 

рiк. 

Протягом звiтного року Товариством збiльшення отриманих короткострокових кредитiв банку склало 61 000 грн. або 

26,5% вiд валюти баланса Товариства за попереднiй рiк.  

Також станом на 31.12.2013 р. збiльшення заборгованостi з отриманої протягом звiтного року фiнансової допомоги 

склало 41520 тис. грн., що складає 18,1% вiд валюти балансу Товариства за попереднiй рiк. 

Iнших дiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та 

призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, що визначенi частиною першою статтi 41 Закону України 

„Про цiннi папери та фондовий ринок”, не було. 

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року становить – (-11764) тис. грн. та має таку структуру: 

? статутний капiтал – 31 тис. грн.; 

? додатковий капiтал – 7 260 тис. грн.; 

? непокритий збиток – 19 055 тис. грн. 

За станом на 31.12.2013 року Статутний капiтал ТОВ “ТРIУМФ” складає 31 тис. грн., що вiдповiдає статутним 

документам та даним фiнансової звiтностi. Протягом 2013 року Статутний капiтал не змiнювався. 

Додатковий капiтал у виглядi дооцiнки основних засобiв за станом на 31.12.2013 р. складає 7 260 тис. грн.  

Непокритий збиток Товариства станом на 01.01.2013 р. складає 14027 тис. грн., станом на 31.12.2013 року - 19055 тис. 

грн. Протягом звiтного року отримано збиток у розмiрi 5028 тис. грн. 

Таким чином, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та повно розкрита в фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.  

• IНШI ВАЖЛИВI АСПЕКТИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ.  

Згiдно з наказом про облiкову полiтику основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на 

накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх 

придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сплату сум непрямих податкiв, нарахованих у зв’язку з 

придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству.  

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв та предметiв прокату у бухгалтерському облiку проводиться 

прямолiнiйним методом, iнших необоротних матерiальних активiв — прямолiнейним (виробничим) методом.  

Нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку проводиться прямолiнiйним методом. 

Основнi засоби вартiстю менше 2 500,0 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 

100%. 

Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначається згiдно з П(С)БО 9 “Запаси” з 

урахуванням витрат на транспортування, непрямi податки, сплаченi у зв’язку з придбанням запасiв, якi не 

вiдшкодовуються пiдприємству, iнших витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до 

стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях.  

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв 

(списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями 

експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.  

Згiдно з облiковою полiтикою Товариства резерв сумнiвних боргiв повинен розраховуватись за методом класифiкацiї 

дебiторської заборгованостi за термiном iї непогашення, однак фактично резерв сумнiвних боргiв не створювався. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (послуг) визнається в момент його виникнення, незалежно вiд дати надходження 

грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи 

i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i 

вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi.  

• РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ 

У вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку вiд 17.11.2004 р. № 485, аудиторами 

розрахована вартiсть чистих активiв Товариства та визначена її вiдповiднiсть вимогам законодавства. 

Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою:  



Чистi активи = роздiли I–III активу балансу – роздiли II–V пасиву балансу, тобто (177 319 + 189 636) – (186 938 + 191 

781) = (-11 764) тис. грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв менше розмiру статутного капiталу та має вiд’ємне значення, що не вiдповiдає 

вимогам частини четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України. 

 

• ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ ПРО ЕМIТЕНТА 

Протягом звiтного року вiдбулась змiна посадових осiб Товариства: 

- Звiльнено з посади головного бухгалтера Харчук Свiтлану Василiвну (наказ про звiльнення № 37-к вiд 25.12.2013 р.) 

 

• IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ 

- розмiр статутного капiталу згiдно з установчим документом 

Станом на 31.12.2013 р. Статутний капiтал ТОВ “ТРIУМФ” складає 31 250 грн. (тридцять одна тисяча двiстi п'ятдесят 

гривень 00 коп.), що вiдображено в рядку 300 Балансу та пiдтверджено даними Головної книги. Змiн у статутному 

капiталi протягом звiтного року не виявлено. 

- склад та структура внескiв до статутного фонду (капiталу) 

Згiдно з протоколом №1 Загальних зборiв Учасникiв (Засновникiв) товариства вiд 10.01.2002 р. ТОВ «ТРIУМФ» було 

створено з Статутним капiталом у розмiрi 3 361 000,00 грн. Структура внескiв та розподiл їх мiж Засновниками 

Товариства був наступний: 

Засновники — юридичнi особи Частка в Статутному капiталi Сума вкладу, грн. 

ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» 28,51% 958 000,00  

Дочiрнє пiдприємство «Княжий двiр» 23,83% 801 000,00  

Дочiрнє пiдприємство «ТОРНАДО» 23,83% 801 000,00  

Дочiрнє пiдприємство «БОНУС» 23,83% 801 000,00  

Всього: 100,0 % 3 361 000,00 

Статутний капiтал складається з грошових та майнових внескiв його учасникiв. 

Згiдно з протоколом №57 Загальних зборiв Учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРIУМФ» вiд 

02.11.2007 р. було прийнято рiшення про зменшення Статутного капiталу до 50 000 грн. шляхом виключення майна, 

яким було зроблено внесок до Статутного капiталу, вартiстю 958 000,00 грн. та поверненням коштiв на поточнi 

рахунки учасникiв у загальному розмiрi 2 367 255,00 грн. (ДП «БОНУС»-789 085,00 грн., ДП «ТОРНАДО»-789 085,00 

грн., ДП «Княжий двiр»-789 085,00 грн.). Повернення коштiв зроблено у листопадi – груднi 2007 року, майно 

передано ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» згiдно з актом приймання-передачi майна б/н вiд 03.11.2007 р.  

Протоколом №57 Загальних зборiв Учасникiв товариства було затверджено додатковий внесок ТОВ «ТРУДАР ЛПБ 

iК» у розмiрi 14 255 грн. Додатковий вклад внесено до Статутного капiталу у виглядi майна (меблi, комп'ютери) згiдно 

з актом приймання-передачi майна б/№ вiд 02.11.2007 р. 

Нова структура внескiв та розподiл їх мiж Засновниками Товариства був наступний: 

Засновники — юридичнi особи Частка в Статутному капiталi Сума вкладу, грн. 

ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» 28,51% 14 255,00  

Дочiрнє пiдприємство «Княжий двiр» 23,83% 11 915,00  

Дочiрнє пiдприємство «ТОРНАДО» 23,83% 11 915,00  

Дочiрнє пiдприємство «БОНУС» 23,83% 11 915,00  

Всього: 100,0 % 50 000,00 

Згiдно з протоколом № 60 Загальних зборiв Учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРIУМФ» вiд 

06.12.2007 р. було прийнято рiшення про вихiд iз складу учасникiв Товариства ДП «БОНУС», ДП «ТОРНАДО» i ДП 

«Княжий двiр» та повернення їм вкладiв у статутний капiтал Товариства на суму 35 745 грн. (по 11 915 грн. кожному), 

а також внесенням ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» до статутного капiталу Товариства додаткового вкладу в сумi 8 704 507,03 

грн. Повернення коштiв зроблено у груднi 2007 року. 

Додатковий вклад ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» внесено майном та земельною дiлянкою (акт приймання-передачi 

земельної дiлянки вартiстю 84 000 грн. б/№ вiд 06.12.2007 р., акт приймання-передачi майна б/№ вiд 06.12.2007 р. на 

суму 8 620 507,03 грн.). 

Нова структура внескiв та розподiл їх мiж Засновниками Товариства була наступною: 

Засновники — юридичнi особи Частка в Статутному капiталi Сума вкладу 

ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» 100,00% 8 718 762,03 грн. 

Всього: 100,00 % 8 718 762,03 грн. 

Згiдно з протоколом № 84 Загальних зборiв Учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРIУМФ» вiд 

22.12.2011 р. було прийнято рiшення про зменшення розмiру Статутного капiталу до 31 250,00 грн. Також прийнято 

рiшення про вихiд зi складу учасникiв ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» i повернення йому вкладу у статутний капiтал 

Товариства у розмiрi 31 250,00 грн. та включення до складу учасникiв фiзичної особи – Бориса Миколи Iвановича.  

Повернення коштiв ТОВ «ТРУДАР ЛПБ iК» зроблено у груднi 2011 року (п/дор.№ 409 вiд 23.12.2011 р. на суму 31 

250,00 грн.). 

Документи, якi пiдтверджують внесення (сплату) Статутного капiталу новим учасником: 

- Борис Микола Iванович – 31 250,00 грн. (тридцять одна тисяча двiстi п'ятдесят гривень 00 коп.) внесено грошовими 

коштами, що пiдтверджується наступними документами: 



- прибутковий касовий ордер № 138 вiд 23.12.2011 р. на суму 31 250,00 грн. 

Згiдно з новою редакцiєю Статуту на момент перевiрки склад засновникiв та структура внескiв Статутного капiталу 

ТОВ “ТРIУМФ” є такими: 

Засновники — фiзичнi особи Частка в Статутному капiталi Сума вкладу 

Борис Микола Iванович 100,00% 31 250,00 грн. 

Всього: 100,00 % 31 250,00 грн. 

Висновок про сплату Статутного капiталу Товариства зроблено на пiдставi перевiрки первинної бухгалтерської 

документацiї. Внески учасникiв до Статутного капiталу сплачено повнiстю, вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства. Грошовi внески учасникiв до Статутного капiталу були зарахованi на поточний рахунок ТОВ 

“ТРIУМФ”, майно зараховано на баланс Товариства. 

Загальний розмiр Статутного капiталу ТОВ “ТРIУМФ” та його розподiл мiж учасниками вiдповiдає даним 

аналiтичного, синтетичного облiку та фiнансової звiтностi Товариства. 

Таким чином, станом на 31.12.2013 р. Статутний капiтал ТОВ “ТРIУМФ” сформовано та сплачено повнiстю, 

вiдповiдно до статутних документiв Товариства, Закону України “Про господарськi товариства” (1576-ХII) та iнших 

нормативно-правових актiв. 

Директор Аудиторської фiрми 

“Стройаудит” ТОВ 

аудитор _______________________ О.М. Коржук 

(сертифiкат № 001941) 

Аудитор ________________________ О.В. Зотьєва 

(сертифiкат № 003455) 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Трiумф" 
за ЄДРПОУ 31829270 

Територія 
 

за КОАТУУ 3221284001 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ - 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 68.20 

Середня кількість 

працівників 
57 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
07455, Київська обл., броварський р-н., с. 

Княжичi, вул. Стогнiя,39  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 85637.6 118067.0 0 

Основні засоби: 1010 33433.5 53704.4 0 

первісна вартість 1011 34583.0 57374.6 0 

знос 1012 -1149.5 -3670.2 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 5515.3 5515.1 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 5254.5 0 0 

Усього за розділом I 1095 129840.9 177286.5 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 2891.9 0 

Виробничі запаси 1101 14906.2 1232.5 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 566.0 1659.4 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 62500.0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1740.8 2942.6 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 17517.1 3271.3 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 6.1 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 43082.8 66215.6 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 384.8 1204.9 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 354.7 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 7301.2 29959.1 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 14484.2 30327.3 0 

Усього за розділом II 1195 99983.1 199312.7 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 229824.0 376599.2 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31.3 31.3 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 7260.0 7260.0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -14027.4 -9534.3 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -6736.1 -2243.0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 129983.9 186938.2 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 129983.9 186938.2 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 35500.0 96500.0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 5760.9 1292.5 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 2.1 1.1 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0.1 2.0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 29.8 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 65313.1 94078.6 0 

Усього за розділом IІІ 1695 106576.2 191904.0 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 229824.0 376599.0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Литвин Вiра Петрiвна 

Головний бухгалтер Музиря Наталья Миколаївна 
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Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Трiумф" 
за ЄДРПОУ 31829270 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 18802.4 2663.2 

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 ( -15686.5 ) ( -883.8 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

3115.9 

 

1779.40 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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 103159.3 2961.1 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( -2593.6 ) ( -926.8 ) 

Витрати на збут 2150 ( -3217.7 ) ( -1097.2 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -93214.1 ) ( -2545.0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

7249.8 

 

171.5 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 940.6 1.3 

Інші доходи 2240 0.1 58017.5 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( -1894.9 ) ( -15251.8 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1793.5 ) ( -58001.9 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

4502.1 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( -15063.4 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 9.0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

4493.1 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( -15063.4 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

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 4493.1 -15063.4 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 300.7 209.4 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 



Інші операційні витрати 2520 290.8 0.3 

Разом 2550 591.5 209.7 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Литвин Вiра Петрiвна 

Головний бухгалтер Музиря Наталiя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Трiумф" 
за ЄДРПОУ 31829270 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

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 

 

219965.7 

 

73772.7 

Повернення податків і зборів 3005 0.8 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 41.5 

Надходження від повернення авансів 3020 7775.8 1887.6 

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 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 37.0 63.1 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( -152930.7 ) 

 

( -140829.1 ) 

Праці 3105 ( -740.4 ) ( -556.5 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -332.7 ) ( -248.9 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -329.6 ) ( -263.8 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -2.0 ) ( -13.2 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( -200.0 ) ( -0.5 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( -127.6 ) ( -250.1 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( -0.1 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( -104531.4 ) ( -31087.0 ) 



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( -26794.1 ) ( -12656.9 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -57879.6 -109877.4 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 58017.5 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 940.6 0.3 

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 0 1.0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( -51977.0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 940.6 6041.8 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 63000.0 149944.6 

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 -2000.0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( -790.1 ) 

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 61000.0 149154.5 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4061.0 45318.9 

Залишок коштів на початок року 3405 346.8 346.8 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1.4 44.4 

Залишок коштів на кінець року 3415 4406.4 45710.1 

 

Примітки д/в 

Керівник Литвин Вiра петрiвна 

Головний бухгалтер Музиря Наталiя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Трiумф" 
за ЄДРПОУ 31829270 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження 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 X 0 X 

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 

негрошових 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 X 0 X 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) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 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 

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 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

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 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 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 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Литвин Вiра Петрiвна 

Головний бухгалтер Музаря Наталiя Миколаївна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" за ЄДРПОУ 31829270 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 31.3 7260.0 0 0 -9534.3 0 0 -2243.0 

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 -31.3 -7260.0 0 0 9534.3 0 0 2243.0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

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: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

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 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець року 
4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Литвин Вiра Петрiвна 

Головний бухгалтер Музиря Наталiя Миколаївна 

 


