Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Татарiнов Володимир
Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.03.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Українська сировина" ЛТД
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
19122065
4. Місцезнаходження
м. Київ , д/н, 01023, Київ, Шота Руставелi ,23
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 272-23-08 (044) 272-41- 62
6. Електронна поштова адреса
ukrsirovina_2017@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.03.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №60

28.03.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.ukrsirovina.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.03.2018
(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
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
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)
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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльност вiдсутня, так як емiтент не
має лiцензiй (дозволiв) на провадження певних видiв дiяльностi. Iнформацiя щодо участi
емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня, так як емiтент їх не створював. Посада
корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як
емiтент не користувався послугами рейтингового агенства. Iнформацiя про володiння
посадовими особами акцiями емiтента, iнформацiя про володiння 10% та бiльше акцiй емiтента,
iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв та протокол загальних зборiв акцiонерiв не надається
в зв'язку з тим, що емiтент не являється акцiонерним товариством. Iнформацiя про дивiденди не
надається, тому що дивiденди не нараховувались та виплачувались. Iнформацiя про акцiї
емiтента не надається, тому що Товариство не випускало акцiї. Iнформацiя про iншi цiннi

папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про
похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi
папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що
Товариство не викуповувало власних акцiй i не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї не подається, так як емiтент неi займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Вiдомостi щодо
особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного
перiоду не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не розкривав особливу iнформацiю та
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Iнформацiя про корпоративне управлiння
вiдсутня та не надається.Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Рiчна
фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандртiв фiнансової звiтностi не
надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що
Товариство не випускало цiльових облiгацiй. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається
оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається - товариство не є емiтентом
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва. Iнформацiя про осiб ,послугами яких користується
емiтент вiдсутня - випуск вiдсоткових облiгацiй серiї А повнiстю погашений в 2007 роцi,
вiдсотковi облягацiї на рахунках депозитарiю та зберiгача вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Українська сировина" ЛТД
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 № 029144
3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20000000.00
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)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.34 Оптова торгiвля напоями
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування,напоями та тютюновими
виробами
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
10. Органи управління підприємства
Вищим органом Товариства є загальнi збори учасникiв. Вони складаються з учасникiв Товариства
або призначених ними представникiв. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння
його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. Контроль за за дiяльнiстю Генерального
директора Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю, що утворюється загальними зборами
учасникiв товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Банк Восток"
2) МФО банку
307123
3) поточний рахунок
26000010063993
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

ПАТ "Банк Восток"
5) МФО банку
307123
6) поточний рахунок
26000010063993
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

Мiнiстерство
транспорту та
звязку України,
Серiя АГ
надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв
Головна
№
22.02.2011
Необмежена
автомобiльним транспортом
державна
504918
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi
Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Відсоток акцій (часток, паїв),
Ідентифікаційний код
які належать засновнику та/або
юридичної особи засновника Місцезнаходження
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Татарiнов Володимир Володимирович

50.0

Невзоров Олександр Борисович

50.0

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТАТАРIНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1967
5) освіта**
ВИЩА
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МП"РЕГЕНТ" заступник генерального директора,генеральний директор ПрАТ " Галiцiя
Дистилерi" , генеральний директор ТОВ" Українська сировина"ЛТД .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.06.2006 не визначений
9) Опис
Генеральний директоа ТОВ " Українська сировина"ЛТД. Як генеральний директор несе
вiдповiдальнiсть за поточну дiяльнiсть товариства, здийснює керiвництво поточною дiяльнiстю
товариства та звiтує перед загальними зборами учасникiв , дiє вiд iменi товариства без
довiренностi, а саме: веде переговори, пiдписує та затверджує документи, в тому числi фiнансовi,
укладає та пiдписує угоди, та розглядає будь-якi питання щодо поточної дiяльностi товариства,
призначає посадових осiб товариства, затверджує штатний розклад, вирiшує кадровi питання, в
тому числi щодо пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, призначає посадових осiб дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв товариства, дiє вiд iменi товариства у вiдповiдностi з
Статутом товариства та рiшенням зборiв учасникiв i. За виконання обов"язкiв генерального
директора отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Додаткової винагороди , в т.ч. в
натуральному виглядi на товариствi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Змiн на посадi в звiтному перiодi не було. Стаж роботи 32 роки. Згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.Обiймає посаду генерального директора
ПрАТ " Галiцiя Дистилерi" , 48400, Тернопiльська обл. , Бучацький р-н , м. Бучач,вул. Бариська
8А.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
СЕРДЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРIВНА
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ " Київська швейна фабрика " Воронiн" головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.02.2015 не визначений
9) Опис
Головний бухгалтер вiдповiдає за органiзацiю на пiдприємствi бухгалтерського облiку, повноту та
своєчаснiсть вiдображення облiкових даних, складання фiнансової та податкової звiтностi.
Отримує заробiтню плату в товариствi згiдно штатного розпису, додаткова винагорода , в т.ч. в
натуральному виглядi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попереднi посади : головний бухгалтер ВАТ " Київська швейна фабрика"Воронин" . Змiн
на посадi в звiтному перiодi не було. Загальний стаж ї роботи 30 рокiв. Згоди на розкриття
паспотрних даних посадова особа не надавала. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21141644

Місцезнаходження

46027 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль вул. Ст.Ринок 3 кв.61

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0378
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторськаї палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0352) 43-23-23

Факс

(0352) 43-23-23

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудит фiнансової дiяльностi товариства за 2017 рiк. Послуги наданi
згiдно договору.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата реєстрації
випуску

1

31.10.2005

Опис

Номер
Процентна
Найменування
Кількість
Загальна
свідоцтва
Номінальна
Форма
ставка за
органу, що
у
номінальна
про
вартість
існування та
облігаціями
зареєстрував
випуску
вартість
реєстрацію
(грн)
форма випуску
(у
випуск
(штук)
(грн)
випуску
відсотках)
2

3

4

5

298/2/05

Державна
комiсiя з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000.00

9910

6

7

Бездокументарні
9910000.00
іменні

Термін виплати
процентів

Сума
виплаченого
Дата
процентного
погашення
доходу у
облігацій
звітному
періоді (грн)

8

9

10

11

21

04.04.2006,04.04.2007

0

04.04.2007

ТОВ "Українська сировина " ЛТД у квiтнi 2005 року здiйснило випуск вiдсоткових iменних облiгацiй серiї А загальною номiнальною вартiстю
9910000,00 гривень.Мета емiсiї облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi на iнвестицiйну дiяльнiсть з метою
реклами ТМ " Грiнвiч " 70%, що складає 7000,0 тис. грн.; модернiзацiї устаткування 20 %, що складає 2000,0 тис.грн.; збiльшення обсягiв закупiвлi
сировини 10%, що складає 1000,0 тис.грн. Первинне розмiщення облiгацiй проводилось за посередництвом торговця цiнними паперами - лiд менеджер випуску АКБ " Укрсиббанк", шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення. Облiгацiї не були внесеннi до бiржового списку органiзатора
торгiвлi. Цiннi папери не вносились до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не використовувалися для
фiнансування будiвництва житла. Емiтент не використовував кошти, залученi шляхом розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення Статутного
капiталу та для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Дострокове погашення можливе вiдповiдно до умов випуску та проспекту емiсiї
облiгацiй. Цiннi папери не були включенi до лiстингу фондових бiрж. Вiдсотковi iменнi облiгацiї серiї А були повнiстю погашенi в i 2007 роцi..

XI. Опис бізнесу
Злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл Товариством не здiйснювався.
Товариство не створювало дочiрнi пiдприємства, фiлї,представництва та iншi вiдокремленi
структурнi пiдроздiли.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 12 , фонд оплати
працi – 705,3 тис. грн.. Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився на25,3
тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента не змiнювалась.
Товариство не належить до будь-яких об"єднань.
Товариство не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами (не отримувало прибутку)..
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб були вiдсутнi.
Опис обраної облiкової полiтики: Станом на 31.12.2017 року облiкова полiтика базується на
Нацiональних стандартах (положеннях) бухгалтерського облiку, а також iншого чинного
законодавства України, яке регламентує здiйснення бухгалтерського та податкового облiку
небанкiвських фiнансових установ.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод "Фiфо".
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - метод "Фiфо"
Основними видами послуг є: - оптова торгiвля напоями та послуги вантажним транспортом .
Дiяльнiсть Товариства не носить сезонний характер.
Ринком збуту емiтента щодо оптової торгiвлi напоями та послуг вантажним транспортом є
Київська та Тернопiльська областi. Основними споживачами послуг Товариства є i пiдприємства
Києвської , Тернопiльської , Одеської областей України. Також ведеться робота щодо пiдписання
контрактiв ще з пiдприємствами, якi розташованi в iнших областях України.
Дiяльнiсть ТОВ "Українська сировина"ЛТД пов'язана з певними ризиками. Кiлькiсть i величина
цих ризикiв залежать вiд спектру i обсягу операцiй, що здiйснює Товариство.
З метою мiнiмiзацiї ризикiв, в емiтента функцiонує система ризик-менеджменту, яка виявляє та
розробляє рекомендацiї щодо управлiння та запобiгання ризикiв.
ТОВ "Українська сировина"ЛТД використовує наступнi методи управлiння ризиками:
методи уникнення ризикiв: вiдмова вiд спiвпрацi з ненадiйними клiєнтами, ретельний аналiз та
перевiрка потенцiйних клiєнтiв усiма доступними методами; методи диверсифiкацiї ризикiв;
методи компенсацiї ризикiв: в разi необхiдностi страхування фiнансових ризикiв неповернення
коштiв вiд дебiтора або клiєнта; стратегiчне планування дiяльностi, яке дозволяє передбачати
появу "вузьких" мiсць, наперед iдентифiкувати джерела ризикiв; прогнозування зовнiшнього
середовища, тобто перiодична розробка сценарiїв розвитку та оцiнка майбутнього стану
середовища господарювання як власного так i потенцiйних i дiючих клiєнтiв, прогнозування
поведiнки партнерiв та дiй конкурентiв, макроекономiчне прогнозування; монiторинг нормативноправового середовища. Заходи щодо розширення ринкiв надання послуг - застосування методу
прямого продажу. Канали збуту й методи продажу - прямий продаж та робота з контрагентами.

Так як емiтент не займається виробництвом - джерела сировини вiдсутнi.
З моменту заснування ТОВ"Українська сировина"ЛТД займалось оптовою торгiвлею напоями та
надавало послуги вантажним транспортом .
Емiтент займає значну нiшу серед конкурентiв, адже надає послуги високої якостi. У поточному та
наступному роцi Товариство планує проводити здiйснення капiталовкладень в рухоме та нерухоме
майно, з метою покращення матерiально-технiчної бази; модернiзацiю iснуючих потужностей, з
метою збiльшення обсягiв надання послуг. Товариство планує розширити коло своїх потенцiйних
клiєнтiв та тим самим збiльшити iснуючу клiєнтську базу. Власну iнвестицiйну полiтику
Товариство будує на принципах обачностi. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами
сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: такi
постачальники вiдсутнi.
Придбання або вiдчудження активiв за останнi п"ять рокiв Товариство не здiйснювало
У звiтному роцi не було правочинiв з власниками iстотної участi та з афiлiйованими особами
Основнi засоби:становять 9720,2 тис,грн. та складаються з транспортних засобiв та iншiх основних
засобiв, а також орендованих основних засобiв - будiвлi . Основнi засоби знаходяться за адресою
:м. Київ, вул. Кудрявська 16 та м.Бровари вул.Металургiв 21. Ступiнь їх використання – 100,0 %.
Сума нарахованого зносу – 8769,8 тис.грн; Спосiб утримання активiв - за мiсцезнаходженням
основних засобiв. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв
пiдприємства вiдсутнi. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв: планiв немає, характер та причини таких планiв: планiв немає,
суми видаткiв, в тому числi вже зроблених: не сплачувалися, опис методу фiнансування: методи
не застосовуються, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання
виробничих потужностей пiсля її завершення - поки не визначено.

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства: вiдсутнi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих
або економiчних обмежень: незначний, але має мiсце.
Згiдно постанов НКЦПФР № № 98-ЦД-1-Е, 99-ЦД-1-Е,97-ЦД-1-Е про накладення санкцiї за
правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 22.02 2017 рокуза нерозмiщення в загальнодоступнiй
базi даних НКЦПФР, за нерзомiщення в друкованому виданнi НКЦПФР , нерозмiщеннi на
власному сайтi товариства та за неподання регулярної рiчної iнформацiї про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 1-2-3 квартали 2016 року до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, накладено на ТОВ "Українська сировина" ЛТД штрафнi санкцiї
.Згiдно постанов НКЦПФР № № 604-ЦД-1-Е, 605-ЦД-1-Е,606-ЦД-1-Е,607-ЦД-1-Е, 608-ЦД-1Е,609-ЦД-1-Е про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 31.05 2017
року та постанов № 1148-ЦД-1-Е ,1149-ЦД-1-Е ,1150-ЦД-1-Е вiд 10.07.2017 року накладено на
ТОВ "Українська сировина" ЛТД штрафнi санкцiї . На вищеперелiченi постанови до НКЦПФР
направлена скарга.
з
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства: самофiнансування, у разi необхiдностi залучення коштiв учасникiв. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб:100 %. Можливi
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: оптимiзацiя затрат.

Договори (контракти) вiдсутнi.
Розширення обсягiв продажута надання послуг вантажним транспортом , полiпшення фiнансового
стану
Товариство не проводило дослiджень та розробок
Судових справ стороною в яких виступає товариство, або його посадовi особи за звiтний перiод не
було
Вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

62.5

26.7

890.6

788.8

953.1

815.5

будівлі та
споруди

0

0

890.6

788.8

890.6

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

62.5

26.7

0

0

62.5

26.7

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

119.9

134.9

0

0

119.9

134.9

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

119.9

134.9

0

0

0

0

Усього

182.4

161.6

890.6

788.8

1073

950.4

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:

2. Невиробничого
призначення:

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 11041,8 тис. грн., сума
нарахованого зносу –9968,8 тис. грн. За звiтний перiод нарахована амортизацiя становить 146,8
тис. грн. Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1073,0 тис.
грн. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 9720,2 тис. грн. Ступiнь сносу
основних засобiв - 90,2 %. Угоди на придбання в майбутньому об'єктiв основних засобiв не
заключалися. Товариство орендує будiвлю за залишковою вартiстю на кiнець звiтного перiоду
788,8 тис. грн. , термiн та умови користування орендованим майном обумовленi договором оренди
i є конфiденцiйної iнформацiєю товариства.Товариство володiє основними засобами
невиробничого призначення на суму 134,9 тис. грн. за залишковою вартiстю на кiнець звiтного
перiоду . В структурi основних фондiв найбiльшу долю на початок звiтного перiоду займали iншi
основнi засобi невиробничого призначення 65,73 %, на кiнець звiтного перiоду також iншi основнi
засобi невиробничого призначення 83,47% . Нарахування амортизацiї основних засобiв
проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має
основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни користування основних засобiв
визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв
основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.
Основнi засоби використовуються в нормальних умовах. Ступiнь використання основних засобiв
100 %. Обмежень на використання майна не має. Термiни та умови користування основними
засобами вiдповiдають встановленим нормам та дiючому законодавству України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

8945.6

8917.7

Статутний капітал
(тис. грн.)

20000.0

20000.0

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

20000.0

20000.0

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств. Пiд розрахунковою вартiстю
чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства меньша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
цінними паперами)(за
кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями
в корпоративні права (за
кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

5.8

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

48161.8

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

48167.6

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Фiнасування дiльностi товариства в основному проводиться за рахунок власних коштiв
товариства.. Товариство в звiтному перiодi позик не надавало. Дiяльнiсть емiтента
спрямована на зменшення заборгованостi по зобов"язанням.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Тер Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

21141644
46027, м. Тернопiль,вул. Старий Ринок 3кв.61

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

0378 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**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

346/4
30.05.2017

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на можливий вплив на
фiнансову звiтнiсть Товариства економiчної кризи та полiтичної
нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне
врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i
вони можуть негативно вплинути на економiку України та
операцiйну дiяльнiсть Товариства. Висловлюючи нашу думку ми не
брали до уваги це питання. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю
активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу,
оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв.

Номер та дата договору на проведення аудиту

б/н
20.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.02.2018
15.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

10000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Сировина» ЛТД
за перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.
Керiвництву ТОВ «Українська Сировина» ЛТД
АДРЕСАТ
Звiт незалежного аудитора призначається для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та
керiвництва суб’єкта господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Сировина» ЛТД
Код ЄДРПОУ 19122065
Мiсцезнаходження 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 23

Дата державної реєстрацiї 10.03.1993р.
Основний вид дiяльностi 46.34 Оптова торгiвля напоями
Директор Татарiнов Володимир Володимирович
Контактний телефон (044) 2122308
Опис перевiрки. Нами, незалежною аудиторською фiрмою «Тер Аудит» проведено аудиторську перевiрку щодо
достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Сировина» ЛТД (далi – «ТОВ «Українська Сировина» ЛТД
та/або «Товариство»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:
баланс станом на 31 грудня 2017 року (форма № 1-м);
звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк (форма № 2-м);
Зазначенi звiти складають Фiнансову звiтнiсть суб’єкта малого пiдприємництва ТОВ «Українська Сировина» ЛТД.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання Фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та
iнших нормативно-правових актiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає
прийнятним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi щоб остання не мiстила суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки, несе управлiнський персонал ТОВ «Українська Сировина» ЛТД.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась
вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Пiд
час огляду ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. Разом з тим,
ми не вiдповiдаємо за не виявленi факти шахрайства зумовленi дiями управлiнського персоналу. На нашу думку,
заходи контролю, якi застосовував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й
виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо Фiнансової звiтностi на пiдставi
проведеної аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). За цими
Стандартами ми повиннi дотримуватися етичних вимог, а також спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою
отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час
аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв
даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у
фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку нормативним
вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та ведення податкових розрахункiв.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки
ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв. Через специфiку облiку активiв та розрахункiв ми не змогли
перевiрити їх фактичну наявнiсть та стан на дату складання балансу за допомогою iнших аудиторських процедур.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ТОВ
«Українська Сировина» ЛТД, що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається
надiйною i достовiрною.
Систему бухгалтерського облiку органiзовано у вiдповiдностi до обраної та затвердженої Товариством облiкової
полiтики.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази i проведена нами аудиторська перевiрка
забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
Висловлення думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ТОВ «Українська Сировина» ЛТД справедливо i достовiрно,
в усiх суттєвих аспектах, вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2017 р., результати дiяльностi та рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно облiковiй полiтицi Товариства, Нацiональним Положенням
(стандартам) бухгалтерського облiку, вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв України.
Вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку ми
висловлюємо модифiковану умовно-позитивну думку iз застереженням щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
у виглядi модифiкованого аудиторського висновку складеного в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної
концептуальної основи фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної iз застереженням думки
Станом на 31 грудня 2017 року в Товариства наявна дебiторська заборгованiсть iз строком понад 18 мiсяцiв стосовно
якої Товариство має впевненiсть щодо її погашення. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої
впевненостi, щодо впливу вищеописаного на фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2017 року. Водночас, у фiнансовiй
звiтностi не знайшли вiдображення суми зобов’язань за довгостроковими фiнансовими iнвестицiями, суми внескiв в
статутнi фонди пiдприємств вiдображенi не в повнiй мiрi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на можливий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства економiчної кризи
та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з
достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть
Товариства. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю
активiв та зобов'язань Товариства станом на дату складання балансу, оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як
аудиторiв.

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
ОПИС ПИТАНЬ I ВИСНОВКИ, ЯКИХ ДIЙШОВ АУДИТОР
1. Активи. За станом на 31.12.2017 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2017 року
зменшилися (на 5,6 %) i вiдповiдно складають 60564,4 тис. грн.
Змiна активiв вiдбулася за рахунок:
- зменшення необоротних активiв (основних засобiв) на 122,6 тис. грн.;
- збiльшення довгострокових фiнансових iнвестицiй на 7077,8 тис. грн.;
- зменшення запасiв на 18,6 тис. грн.;
- зменшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 860,4 тис. грн.;
- зменшення iншої дебiторської заборгованостi на 9673,5 тис. грн.;
- зменшення грошей та їх еквiвалентiв на 0,7 тис. грн.;
Iнших змiн у складi активiв Товариства, що мають суттєве значення в порiвняннi iз показниками на початок 2017 р. не
було.
Станом на 31.12.2017 р. у складi основних засобiв перебувають об’єкти основних засобiв, на суму 950,4 тис. грн.
(залишкова вартiсть). Частка об’єктiв основних засобiв становить 1,57 % вартостi загальних активiв Товариства. Сума
нарахованого зносу на основнi засоби та нематерiальнi активи становить – 9 1199 тис. грн. Зношенiсть основних
засобiв становить 90,22 %. Зменшення первiсної вартостi основних засобiв спричинене їхнiм вибуттям протягом року.
Основнi засоби та нематерiальнi активи Товариства вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю.
Станом на 31.12.2017 р. у Товариства наявнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у виглядi внеску в статутний капiтал
ТОВ «Технологiчна група» (38%) та ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (100%). Вiдповiдно до даних єдиного
державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань розмiр внеску Товариства
до статутного фонду ТОВ «Вознесенський коньячний завод» становить 15000,00 тис. грн., водночас за даними
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi збiльшення вiдбулося на 7077,8 тис. грн., така ж ситуацiя стосовно
внеску до статутного фонду ТОВ «Технологiчна група»
Дебiторська заборгованiсть становить 83,45 % загальних активiв (50543,4 тис. грн.), в тому числi дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 152,3 тис. грн., дебiторська заборгованiсть з бюджетом 67,8 тис. грн., iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 50323,3. Найбiльшi дебiтори: ТОВ «Українськi Ресурси ЛТД», ПрАТ «Галiцiя
Дистилерi».
Запаси Товариства становлять 0,55 % загальних активiв (333,5 тис. грн.).
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно
вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Застереження викликає питання облiку
довгострокових фiнансових iнвестицiї та дебiторської заборгованостi.
2. Зобов'язання. Станом на 31.12.2017 р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2017 року
зменшилися на 6,47 % до рiвня 51618,8 тис. грн., тобто на 3571,9 тис. грн. i становлять 85,23 % загальних активiв
Товариства.
Змiни в розмiрi зобов’язань спричинено:
збiльшенням довгострокових зобов'язань, цiльового фiнансування та забезпечення на 3451,2 тис. грн. облiковується
поворотна фiнансова допомога;
зменшенням заборгованостi за товари, роботи, послуги на 6999,6 тис. грн.;
зменшенням забогованостi по розрахунках з бюджетом на 20,2 тис. грн.;
збiльшенням заборгованостi по iнших поточних зобов'язаннях на 23,2 тис. грн.;
зменшенням заборгованостi зi страхування на 4,7 тис. грн.;
зменшенням заборгованостi по оплатi працi на 21,8 тис. грн.
Це вичерпний перелiк змiн у складi зобов’язань Товариства.
Найбiльшi кредитори: ВАТ «Зелений Гай», Ройтман О. Б., Татаринов В. В., АТЗТ «Комбiнат», ТОВ «Українськi
Ресурси ЛТД». У пiдприємства наявна заборгованiсть за довгостроковими фiнансовими iнвестицiями (внесками до
статних фондiв товариств).
Облiгацiї погашенi викупленi в 2007 роцi, проте Товариством не скасований випуск облiгацiй в НКЦПФР.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно
вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України за виключенням вiдображення кредиторської
заборгованостi та зобов’язань за довгостроковими фiнансовими iнвестицiями.
3. Власний капiтал. Станом на 31.12.2017 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає – 8945,6 тис. грн.,
з яких - зареєстрований капiтал – 20000,0 тис. грн., непокритий збиток – 11054,4 тис. грн.
Зменшення розмiру власного капiталу вiдбулося за рахунок збиткiв у розмiрi 26,1 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам
чинного законодавства України.
4. Вартiсть чистих активiв. Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок
вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
5. Прибуток (збитки). Збиток за звiтний перiод складає 26,2 тис. грн.
Розходження суми збитку за поточний рiк мiж формою 1-м та формою 2-м на суму 0,1 тис. грн. зумовлено
математичним заокругленням суми показникiв та немає суттєвого впливу на вiдображення загального фiнансового
стану Товариства у фiнансовiй звiтностi.

За 2017 р. Товариством отримано вiд доходiв вiд реалiзацiї у сумi 2437,3 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи – 1450,3
тис. грн.; iншi доходи – 81,7 тис. грн.
Витрати Товариства за 2017 рiк складають 3995,5 тис. грн. Основними складовими операцiйних витрат є собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 2430,7 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати – 1542,2 тис. грн., iншi
витрати 22,6 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про прибуток подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно
до встановлених вимог чинного законодавства України за винятком описаних зауважень.
6. Фiнансовий стан. Показники фiнансового стану Товариства на дату Балансу та у порiвняннi з аналогiчними
показниками попереднього року характеризуються такими даними:
Показники Розрахункове значення Фактичне значення
за 2017 р. Фактичне значення
за 2016 р.
1234
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)
0,25 min
0,5 max 0,0008 0,0007
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2)
1,0 min
2,0 max 1,06 1,11
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3)
0,5 min 0,15 0,14
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4)
0,5 min
1,0 max 5,77 6,15
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5)
0 min -0,0004 -0,001
— Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1).
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов’язань за
рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй.
Розрахункове оптимальне значення (К1)– в межах 0,25-0,5.
Вважається, що боржник має бути готовим негайно погасити 25% поточних боргових зобов’язань. Разом з тим, значнi
залишки грошових коштiв на рахунках у банку чи касi (К1 > 0,5) можуть свiдчити про неефективну полiтику щодо їх
використання, невдало складенi чи вiдсутнi плани грошових потокiв.
На дату Балансу коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в Товариства становить 0,0008 що характеризується як
незадовiльно (―1‖).
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) (К2) характеризує спроможнiсть пiдприємства за рахунок наявних
оборотних активiв виконувати свої грошовi зобов'язання, передусiм сплачувати борги.
Розрахункове оптимальне значення (К2)– в межах 1,0-2,0.
Для забезпечення належного рiвня платоспроможностi пiдприємствам доцiльно забезпечувати таку структуру активiв
та пасивiв, при якiй величина оборотних активiв була б не меншою вiд величини поточних боргових зобов'язань. Тодi
за рахунок грошових коштiв вiд поточної реалiзацiї оборотних активiв забезпечується своєчасне погашення поточних
зобов'язань. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi залежить передусiм вiд величини робочого капiталу, тобто вiд
величини власних оборотних коштiв, авансованих на формування оборотних активiв. Iз збiльшенням величини i
частки власних оборотних коштiв зменшується потреба в зовнiшнiх iнвестицiях (поточних зобов'язаннях) i
пiдвищується їх лiквiднiсть. При доведеннi частки власних оборотних коштiв у формуваннi оборотних активiв до 50
%, пiдприємство забезпечить 200 % поточної лiквiдностi зобов'язань (100 х 100 / 50), належний iмiдж та необхiдну
кредитоспроможнiсть.
На дату Балансу коефiцiєнт загальної лiквiдностi (або покриття) в Товариства становить 1,06, що характеризується
добре (―3‖).
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3).
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) (К3) характеризує частку власного капiталу в
сукупному капiталi.
Розрахункове оптимальне значення (К3) – не менше 0,5.
Чим бiльше значення цього показника, тим бiльшою є фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.
Мiнiмальна частка власного капiталу повинна складати не менше 50 % сукупного капiталу, задiяного в господарськiй
дiяльностi. Вона засвiдчує можливiсть пiдприємства погасити борги власними коштами.
На дату Балансу коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або автономiї, або платоспроможностi) в Товариства становить 0,15,

що характеризується незадовiльно (―1‖).
- Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) (К4 характеризує
пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi (позикового i власного капiталу, прийнятих за 1).
Пiд позиковим капiталом розумiють довгостроковi i поточнi зобов'язання пiдприємства.
Розрахункове оптимальне значення (К4) – у межах 0,5- 1,0.
Для пiдприємств зi сталими показниками фiнансово-господарської дiяльностi, якi забезпечують рентабельну роботу i
самофiнансування, значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi є економiчно доцiльним в розмiрi >= 0,5. Максимально
допустиме значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi - не бiльше 1, яке засвiдчує не тiльки ступiнь ризикованостi
дiяльностi, але й можливiсть пiдприємства погасити борги власним капiталом.
На дату Балансу коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або фiнансування, або структури капiталу) в
Товариства становить 5,77, що характеризується незадовiльно (―1‖).
– Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5).
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) характеризує операцiйну ефективнiсть пiдприємства та розраховується як
спiввiдношення чистого прибутку до середньорiчної величини активiв. Ця залежнiсть може бути виражена за
формулою: Рск = По / А,
де По - операцiйний прибуток;
А - активи пiдприємства, в якi вкладений сукупний капiтал.
Рентабельнiсть активiв залежить вiд рентабельностi обороту (По / О) i фондовiддачi активiв (О / А), де О - оборот вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Розрахункове оптимальне значення (К5) – не менше 0.
Спiввiдношення прибутку й активiв вiдображає мож¬ливiсть пiдприємства до їх оновлення без залучення зовнiшнiх
джерел фiнансування. Чим бiльший цей показник, тим бiльша можливiсть пiдприємства для фiнансування сво¬го
розвитку. Якщо ж динамiка цього показника має тен¬денцiю до зменшення, це означатиме, що з часом пiдприємство
втратить можливiсть самостiйно фiнансувати оновлення своїх основних та оборотних засобiв.
У разi вiд'ємного значення коефiцiєнта це означатиме Для пiдприємства необхiднiсть залучення коштiв для
фiнансування оборотних активiв i зменшення власного капiталу.
На дату Балансу коефiцiєнт рентабельностi активiв в Товариства становить -0,0004, що характеризується незадовiльно
(―1‖).
- Загальна оцiнка фiнансового стану Товариства
Шкала iнтегральної оцiнки фiнансового стану пiдприємства характеризується значеннями: ―незадовiльно‖ (1-7 балiв),
―задовiльно‖ (8-71 бали), ―добре‖ (71-107 балiв), ―дуже добре‖ (бiльше 108 балiв).
Iнтегральний показник фiнансового стану пiдприємства розраховується як добуток оцiнок (в балах) за окремими
показниками фiнансового стану.
На дату балансу iнтегральний показник оцiнки фiнансового стану Товариства 3 характеризує його загальний
фiнансовий стан як незадовiльний.
Директор-аудитор _____________________ /Лучко М. Р./
Бухгалтер-експерт _____________________ /Iванечко П. М./
м. Тернопiль, 20.03.2017 р. сертифiкат аудитора – серiя "А" № 001226
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ‖Тер Аудит‖
Код ЄДРПОУ 21141644
Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120
0000 000324
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi
послуги Свiдоцтво № 0378 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98. Термiн дiї
Свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рiшенням Аудиторської палати № 317/4 вiд 26.11.2015 р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво N 249/5
видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.04.2012 р. Термiн дiї Свiдоцтва рiшенням Аудиторської
палати України вiд 25.05.2017 р. № 346/4 продовжено до 31.12.2022 р.
Директор Лучко Михайло Романович
Iнформацiя про директора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської
палати України вiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. Термiн дiї сертифiкату продовжений до 28 квiтня 2018 р. згiдно рiшення
Аудиторської палати України вiд 25 квiтня 2013 р. за № 268/2.
Контактний телефон (0352) 43-23-23
д/н
д/н
д/н

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
" Українська сировина" ЛТД

за ЄДРПОУ

Територія

19122065

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

240

49.41

Середня кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

м. Київ ,вул.. Шота Руставелi ,23 (044) 27223-08
Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

1073

950.4

- первісна вартість

1011

11041.8

9720.2

- знос

1012

( 9968.8 )

( 8769.8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

1620.0

8697.8

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2693.0

9648.2

Запаси

1100

352.1

333.5

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1012.7

152.3

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

58.8

67.8

- у тому числі податок на прибуток

1136

58.8

58.8

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60005.8

50323.3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

39.3

38.6

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0.7

0.7

Усього за розділом II

1195

61469.4

50916.2

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

64162.4

60564.4

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20000.0

20000.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11028.3

-11054.4

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

8971.7

8945.6

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

0

3451.2

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

47670.4

40640.8

розрахунками з бюджетом

1620

26

5.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

11.1

6.4

- з оплати праці

1630

41.2

19.4

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

7472.0

7495.2

Усього за розділом IІІ

1695

55190.7

48167.6

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

64162.4

60564.4

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

2437.3

3182.0

Інші операційні доходи

2120

1450.3

2132.7

Інші доходи

2240

81.7

325.9

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

3969.3

5640.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 2430.7 )

( 5572.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1542.2 )

( 31.9 )

Інші витрати

2270

( 22.6 )

( 109.3 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 3995.5 )

( 5713.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-26.2

-72.6

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-26.2

-72.6

Примітки до
балансу

Станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства облiковуються основнi
засоби за залишковою вартiстю 950,4 тис.грн Бухгалтерський облiк основних
засобiв здiйснюється згiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" та прийнятою
облiковою полiтикою. Амортизацiя основних засобiв нараховується за
методами, передбаченими Податковим кодексом України.. Дебiторська
заборгованiсть Товариства за продукцiю,товари,роботи ,послуги станом на
31.12.2017 р складає 152,3 тис. грн. На кiнець перiоду Товариство має поточнi
зобов’язання за продукцiю,товари,роботи ,послуги на суму 40640,8 тис. грн.
Статутний капiтал на дату баланса складає 20000,0 тис.грн.

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Облiк фiнансових результатiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi " та вибраної облiкової
полiтики.Доходи Товариства формуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 15
"Дохiд" i у звiтному перiодi складались за рахунок доходiв вiд надання послугї
.Витрати сформованi вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати".

Керівник

Татарiнов Володимир Володимирович

Головний
бухгалтер

Сердюк Олена Олександрiвна

