
Проспект емісії опціонних сертифікатів 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«РИНОК-1» 
Застереження 
Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту 
емісії опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості. 
1. Інформація про емітента: 
1.1. Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «РИНОК-1» (надалі –
Емітент). 
Скорочене найменування - ТОВ «РИНОК-1». 
Код ЄДРПОУ: 22897367 
1.2. Місцезнаходження:  
 02217, м. Київ, вул. Електротехнічна 4-а.; 
Тел. / факс: (+38044) 510-53-13. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «РИНОК-1» зареєстроване Деснянською районною 
у м. Києві державною адміністрацією 06.01.1995 року, номер запису про включення відомостей 
про юридичну особу  до ЄДР 1 066 120 0000 002247, ідентифікаційний код 22897367. 
На момент державної реєстрації Товариства засновниками були: 
Фізичні особи: 
Аскерко Альбертіна Адамівна паспорт V-КІ №646319 виданий 29.08.1978 ВВС Жовтневого 
РВК м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. 
Петрик Всеволод Всеволодович паспорт XI-МА №646319 виданий 02.12.1994 ВВС 
Московського РВК м. Києва. 
Михалко Ганна Микитівна паспорт V-МА №708369 виданий 11.12.1979 ВВС Дарницького РВК 
м. Києва. 
Коваленко Василь Іванович паспорт VI-МА №659700 виданий 17.06.1980 ВВС Дарницького 
РВК м. Києва. 
Лозанчук Олександр Данилович паспорт VII-МА №570886 виданий 10.04.1984 ВВС 
Подільського РВК м. Києва. 
Юридичні особи: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМОНТНИК» реєстраційне свідоцтво №0121-
1563 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛОІС» реєстраційне свідоцтво №22909828 
1.3. Основні види діяльності емітента: 

• Здавання в оренду власного нерухомого майна; 
• Роздрібна торгівля з лотків на ринках. 
Дозволи та ліцензії у Емітента відсутні. 

1.4. Учасниками Емітента станом на «15» вересня 2014 року є: 

Прізвище, ім'я та по-батькові 
Розмір частки в 

статутному фонді, 
грн. 

Відсоток в 
статутному 
фонді, % 

ТОВ «КОМФОРТ – ЛЮКС» 6 002 750,00 50 
ТОВ «АСФА ЛАЙН» 1 200 550,00 10 
ТОВ «ІТС-ЛОНДОН ТЕХНОЛОДЖІ КОМПАНІ» 1 200 550,00 10 
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «УКРПРОМІНВЕСТ» 1 200 550,00 10 
ТОВ «БУДПОСТАЧ ПРИЛУКИ» 2 401 100,00 20 

1.5. Структура управління Емітентом. 
1.5.1. Вищий орган товариства 



1.5.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі іменуються "Збори 
Учасників"), які обирають з числа учасників голову товариства. Вони скликаються з учасників 
товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути 
постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити 
або відкликати свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників. 
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або 
представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі відповідної довіреності або усного 
повідомлення під час зборів про це. 
1.5.1.2. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну 
розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за 
принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос. 
1.5.1.3. Загальні збори учасників мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з 
діяльністю товариства. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з 
усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами 
учасників до компетенції виконавчого органу. 
До виключної компетенції загальних зборів учасників належать: 
а) визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів і звітів 
щодо їх виконання; 
б) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру статутного капіталу, прийняття рішення 
про перехід на модельний статут; 
в) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; 
г) обрання і відкликання голови зборів, директора, ревізійної комісії; погодження призначення 
та/або звільнення головного бухгалтера, заступника (заступників) директора; 
д) затвердження процедури зборів та інших внутрішніх документів товариства, затвердження 
організаційної структури товариства; 
е) затвердження щорічних результатів діяльності товариства, включаючи його філії, порядку 
розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; 
є) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, дочірніх підприємств, філій та 
представництв; 
ж) прийняття рішення про припинення діяльності товариства; 
з) вирішення питання про придбання товариством частки учасника, прийняття нового учасника; 
и) виключення учасника зі складу учасників товариства; 
і) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв 
товариства, затвердження їх статутів та положень; 
ї) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; 
й) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 
комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
к) прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, позики, 
позички, управління майном, спільної діяльності,  кредитних договорів; 
л) прийняття рішення про іпотеку, заставу або будь-яке інше обтяження будь-якого майна 
Товариства; 
м) затвердження штатного розпису Товариства. 
н) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 
повноважень відповідних контрольних органів. 
1.5.1.4.Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства 
питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством. 
1.5.2. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників: 
1.5.2.1. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники,  
що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. 



1.5.2.2. З питань, зазначених у пунктах "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "ї", "й", 
"к", "л", "м", "н" пункту 1.5.1.3. цього статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосують учасники, що володіють у сукупності 100 (ста) відсотками загальної кількості 
голосів учасників товариства. Представники юридичних осіб – учасників Товариства при 
голосуванні з вищевказаних питань представляють на Збори Учасників протоколи зборів 
учасників цих юридичних осіб, з зазначенням прийнятих рішень. З інших питань рішення 
приймається простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах. 
1.5.2.2. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих 
органів, які не є учасниками товариства.  
1.5.2.3. У тому випадку, коли учасник  не в змозі взяти участь у загальних зборах,  допускається 
прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для 
голосування надсилається учаснику не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів 
учасників, який повинен у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 
днів з моменту одержання повідомлення від учасника голосування він повинен бути 
проінформований головою про прийняте рішення. 
1.5.2.4. В тому випадку, коли рішення загальних зборів учасників безпосередньо стосується 
інтересів тільки одного або декількох учасників, наприклад, при розгляді питання про 
виключення учасника з товариства, ці учасники участі в голосуванні не беруть. 
1.5.2.5. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за 
згодою всіх Учасників, присутніх на зборах. 
1.5.2.6. Голова зборів організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час 
надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги 
протоколів.  
1.5.3.   Періодичність скликання загальних зборів учасників 
1.5.3.1. Загальні збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік. 
1.5.3.2. Позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства у випадках, коли 
цього вимагають інтереси товариства в цілому. 
1.5.3.3.Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого 
органу. 
1.5.3.4. Учасники , що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право 
вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого 
приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не 
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників. 
1.5.3.5. Про проведення загальних зборів учасники повідомляються з зазначенням часу і місця 
проведення загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не 
менш як за 30 днів до скликання загальних зборів учасників.  
1.5.3.6. Будь-хто з учасників вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників 
за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. 
1.5.3.7. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам повинна бути надана 
можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не 
включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, 
присутніх на зборах. 
1.5.3.8. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного 
скорочення Статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Збори 
Учасників. 
1.5.4. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є 
Директор.  
1.5.4.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до 
компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу 
частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.  



1.5.4.2. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. 
1.5.4.3. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників. 
1.5.4.4. Директор в межах наданих йому повноважень: 
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у відносинах з 
юридичними та фізичними особами, укладає договори (угоди), не заборонені цим статутом та 
чинним законодавством; 
- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- приймає та звільняє працівників товариства, крім заступника (заступників) директора, 
головного бухгалтера, щодо яких необхідно погодження загальних зборів учасників; 
- вчиняє інші юридичні дії від імені Товариства, видає доручення, відкриває та використовує 
рахунки Товариства в установах банків; 
- вирішує інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників. 
1.5.5. Директор, головний бухгалтер приступають до виконання своїх обов’язків після 
укладення договорів (контрактів) з товариством. 
1.5.6. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється 
Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох 
осіб строком на 2 (два) роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.  
1.5.6.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів 
Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі 
вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи 
інших документів, особистих пояснень. 
1.5.6.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.  
1.5.6.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної 
комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства. 
1.5.6.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або 
якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Товариства 
скликання позачергових Зборів Учасників. 
1.5.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства згідно з рішенням його 
Загальних зборів, може призначатися аудиторська перевірка. 
На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної 
фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного 
майновими інтересами з товариством чи з його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням 
такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська 
перевірка.  
1.6. Мета та предмет діяльності Емітента. 
1.6.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення господарської 
діяльності у сфері виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та 
надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
1.6.2. Предметом діяльності Товариства є:  
*   Організація і утримання майнового ринку; 
*   Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків; 
*   Розробка та здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних 
ініціатив; 
*   Сприяння потоку іноземних інвестицій на територію України; 
*   Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу; 
*   Надання інформаційно-консультаційних послуг, підготовка фахівців в галузі 
підприємницької діяльності; 
*   Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; 
*   Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв; 
*    Виготовлення та реалізація пива, алкогольних напоїв; 



*   Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в 
т. ч. в країнах СНД); 
*   Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних 
комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, 
спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків; 
*   Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та 
сантехнічних робіт; 
*   Здійснення будівельних, монтажних, опоряджувальних, ремонтних, реставраційних, 
пошукових, проектних, пусконалагоджувальних, оформлювальних робіт та експлуатація 
об’єктів різного призначення, в тому числі житлових, туристичних, спортивно-оздоровчих, 
медичних, торгівельних комплексів; 
*   Впровадження сучасних технологій з виробництва продукції та послуг, пов’язаних з 
метою товариства; 
*   Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій; 
*   Деревообробне виробництво та реалізація його продукції; 
*   Виробнича діяльність по переробці пластмас та їх реалізація; 
*   Виробництво сільськогосподарської техніки; 
*   Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та 
подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті; 
*   Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування; 
*   Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; 
*   Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості; 
*   Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому 
числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, 
бджільництва тощо); 
*   Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами 
уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти; 
*   Екскурсійна діяльність; 
*   Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;  
*   Агентування морського торгівельного флоту; 
*    Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення; 
*   Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва; 
*   Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності; 
*   Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-
технічного призначення, товарів народного споживання; 
*   Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних 
засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного 
забезпечення; 
*   Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств; 
*   Інформаційно-консультативні послуги; 
*   Консалтинг; 
*   Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, 
повітряним, річковим, морським транспортом; 
*   Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання; 
*   Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного 
зразка. 
*    Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її 
межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом; 
*   Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і 
транзитних вантажів; 



*   Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
*   Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним 
обладнанням; 
*   Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами; 
*   Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; 
*   Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та 
комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного 
обслуговування транспортних засобів; 
*   Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм); 
*   Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, 
конференцій, симпозіумів і т. ін.; 
*   Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній 
туризм); 
*   Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний 
туризм); 
*   Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм); 
*   Переробка металів та сировини; 
*   Побутові послуги; 
*   Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування 
транспортних засобів; 
*   Послуги у сфері громадського харчування; 
*   Представницькі, агентські та посередницькі послуги; 
*   Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей; 
*   Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів; 
*   Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості; 
*   Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення 
рекламних кампаній; 
*   Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки; 
*   Ремонтні та реставраційні роботи; 
*   Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного 
та іноземного виробництва; 
*   Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні 
роботи виробничих комплексів. 
*   Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, 
автопричепів; 
*   Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки; 
*   Створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, 
в т. ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій); 
*   Створення та експлуатація автозаправних станцій; 
*   Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність; 
*   Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних 
площ; 
*   Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність; 
*   Працевлаштування та створення нових робочих місць, в тому числі і за кордоном; 
*   Оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна; 
*   Випуск та реєстрація цінних паперів; 
*   Капіталовкладення в цінні папери, операції з цінними паперами, укладання свопів, 
опціонів та інших арбітражних операцій; 
*   Будь-яка інша фінансово-господарська діяльність, яка не суперечить чинному 
законодавству України. 



1.6.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються 
Товариством після отримання такого у встановленому чинним законодавством порядку. 
1.7. Розмір Статутного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про розміщення 
опціонних сертифікатів (15.09.2014р.): 12 005 500 (дванадцять мільйонів п’ять тисяч п’ятсот) 
гривень 00 копійок. Статутний фонд зареєстровано і на дату прийняття рішення про 
розміщення опціонних сертифікатів  сплачено повністю в сумі 12 005 500 (дванадцять 
мільйонів п’ять тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.. 
1.8. Розмір Власного капіталу Емітента станом на 30.06.2014: 40 302 тис. грн. 
1.9. Чисельність штатних працівників Емітента: 
Станом на 30.06.2014 р. Емітент мав 117 штатних працівників. 
1.10. Дані про посадових осіб Емітента: 

Прізвище, ім'я та 
по-батькові 

Посада за 
основним 

місцем роботи 

Рік 
народ-
ження 

Освіта 
Кваліфік

ація 

Виробничий 
стаж, 
 років 

Стаж 
роботи на 
даній 
посаді 

Львов Юрій 
Володимирович 

 Директор 1964 Вища економіст 27 17 

Ковальова Світлана 
Василівна 

Головний 
бухгалтер 

1978 Вища економіст 14 14 

Голова ревізійної комісії не обирався. 
1.11. Інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента: 
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 
• Політичні ризики. 
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері. 
• Форс-мажорні обставини. 
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади. 
1.12. Протягом існування Емітента справ про банкрутство не порушувалось. 
1.13. Можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати Емітента . 
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 
• Політичні ризики. 
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері. 
• Форс-мажорні обставини. 
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади. 
1.14. Основні напрямки діяльності Емітента. 
Основним напрямом діяльності Емітента на поточний та наступні два роки є забезпечення 
діяльності та обслуговування речового ринку «Троєщина». На сьогоднішній день ринок 
«Троєшина» один з найбільших ринків міста Києва, розміщений на перехресті вулиць 
Братиславської та Електротехнічної в Деснянському р-ні м. Києва. З двохсот ринків м. Києва 
приблизно 13% ринкового збору до бюджету міста перераховує саме ТОВ «Ринок-1». Для 
ведення господарської діяльності по обслуговуванню та утримання речового ринку 
«Троєщина» Емітент придбав земельну ділянку площею 3,7205 га. на який розміщено 5 020 
(п’ять тисяч двадцять) об’єктів, з яких 4 000 торгівельних кіосків, 110 камер схову (5-т), 375 
камер схову (контейнер 20-т) та 35 камер схову (контейнер 40-т) Земельна Ділянка належить 
Емітенту на праві власності на підставі Державних актів на право власності на земельну 
ділянку Серії КВ №137518 та  №137519 від 20.04.2007р. 
1.15. Емітентом було зареєстровано наступні випуски опціонних сертифікатів: 
Опціони сері І реєстраційний номер випуску ОК-40/1.2007 від 15 листопада 2007р.  

Клас опціону Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціон класу А 4 404 4 404 4 404 4 404 
Опціон Класу В 84 84 0 0 
Опціон Класу C 29 29 0 0 



Опціон Класу D 733 733 733 733 
Опціон Класу F 26 26 26 26 

Всього 5 276 5 276 5163 5163 
Опціони сері ІІ реєстраційний номер випуску №ОК-43/2.2008 від11 листопада 2008 р. 
Клас опціону Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціон класу А 4600 4600 4 424 4 424 
Опціон Класу В 750 750 750 750 
Опціон Класу C 26 26 26 26 

Всього 5376 5376 5200 5200 
Опціонні сертифікати, реєстраційний номер випуску №ОСП-46/3.2009 від 27 жовтня 2009 р., 
наступних серій: 
Серія опціонного сертифікату Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціонний сертифікат серії А 4600 4600 4 451 4 451 
Опціонний сертифікат серії В 180 180 177 177 
Опціонний сертифікат серії C 570 570 543 543 
Опціонний сертифікат серії D 26 26 26 26 

Всього 5376 5376 5 197 5 197 
Опціонні сертифікати, реєстраційний номер випуску ОСП – 60/4.2010 від 30 листопада 2010 р., 
наступних серій: 
Серія опціонного сертифікату Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціонний сертифікат серії А 4 300 4 300 4072 4072 
Опціонний сертифікат серії В 150 150 134 134 
Опціонний сертифікат серії C 520 520 471 471 
Опціонний сертифікат серії D 30 30 26 26 

Всього 5 000 5 000 4703 4703 
Опціонні сертифікати, реєстраційний номер випуску ОСП -69/5.2011 від 22. листопада .2011 р., 
наступних серій: 
Серія опціонного сертифікату Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціонний сертифікат серії А 4300 4300 4107 4107 
Опціонний сертифікат серії В 160 160 134 134 
Опціонний сертифікат серії C 520 520 471 471 
Опціонний сертифікат серії D 40 40 26 26 

Всього 5 020 5 020 4738 4738 

 
 

Серія опціонного сертифікату 
реєстраційни

й № 
Кількість 

шт. 
Розміщено Пред’явлено 

шт. 
Виконано 

шт. 
Опціонний сертифікат серії А 18/6/12 від 

20.11.2012 
4300 4300 3953 3953 

Опціонний сертифікат серії В 19/6/12 від 
20.11.2012 

170 170 117 117 

Опціонний сертифікат серії C 20/6/12 від 
20.11.2012 

500 500 407 407 

Опціонний сертифікат серії D 21/6/12 від 
20.11.2012 

50 50 26 26 

Всього  5020 5020 4503 4503 
Інші цінні папери Емітентом не випускались. 
1.16. Фінансова звітність Емітента: 



1.17. Джерела забезпечення виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами 
Емітентом.  
Джерелом виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами Емітента є 4520 (чотири тисячі 
п’ятсот двадцять) об’єктів, з яких 4 000 торгівельних кіосків, 110 камер схову (5-т), 375 камер 
схову (контейнер 20-т) та 35 камер схову (контейнер 40-т). Земельна Ділянка належить 
Емітенту на праві власності на підставі Державних актів на право власності на земельну 
ділянку Серії КВ №137518 та  №137519 від 20.04.2007р. 
2. Інформація про випуск опціонних сертифікатів 
2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск опціонних сертифікатів: Протокол 
зборів учасників ТОВ «РИНОК-1» №9 від «15» вересня 2014 року. 
2.2. Емітент випускає опціонні сертифікати наступних серій: 
Серія А на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди торгівельного кіоску на 
речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А.  
Серія В на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди камери схову (контейнер 5-
т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 
4-А. 
Серія С на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди камери схову (контейнер 
20-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. 
Електротехнічна, 4-А. 
Серія D на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди камери схову (контейнер 
40-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. 
Електротехнічна, 4-А. 
2.3. Кількість опціонних сертифікатів всіх серій у випуску 
Серія опціонних сертифікатів Кількість штук 
Серії А 4000 
Серії В 110 
Серії С 375 
Серії D 35 
Всього: 4520 
2.4. Загальна премія опціонних сертифікатів всіх серій у випуску  
Серія опціонних сертифікатів Премія, грн.  
Серії А 200000,00 
Серії В 5500,00 
Серії С 18750,00 
Серії D 1750,00 
Всього: 226000,00 
2.5. Загальна ціна виконання опціонних сертифікатів всіх серій у випуску 
Серія опціонних сертифікатів Ціна виконання, грн.  
Серії А 9600000,00 
Серії В 792000,00 
Серії С 4500000,00 
Серії D 840000,00 
Всього: 15732000,00 
 
2.6. Дані щодо опціонних сертифікатів серії А: 
2.6.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.6.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 



2.6.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.6.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, з виконанням протягом строку 
дії, бездокументарної форми існування; 
2.6.5. Серія опціонного сертифікату – серія А; 
2.6.6. Реквізити Емітента – 02217 м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А, р/р №2600630063020  АТ 
«Ощадбанк» Головне управління по м. Києву та Київській обл. МФО 322669 код за ЄДРПОУ 
22897367;  
2.6.7. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.6.8. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди торгівельного кіоску на 
речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А; 
2.6.9. Ціна виконання опціонного сертифікату – 2400,00 (дві тисячі чотириста) грн., в т.ч. ПДВ; 
2.6.10. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
результати розміщення опціонних сертифікатів серії А та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів; 
2.6.11. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії А та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів. 
2.6.12. Строк розміщення опціонного сертифікату – з 10.11.2014 по 12.12.2014 року. 
2.6.13. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість оренди торгівельного кіоску грошовими коштами в національній валюті, шляхом 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору 
оренди торгівельного кіоску; 
2.6.14. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 50,00 (п’ятдесят) грн. 
2.7. Дані щодо опціонних сертифікатів серії В: 
2.7.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.7.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.7.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.7.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, з виконанням протягом строку 
дії, бездокументарної форми існування; 
2.7.5. Серія опціонного сертифікату – серія В; 
2.7.6 Реквізити Емітента – 02217 м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А, р/р №2600630063020  АТ 
«Ощадбанк» Головне управління по м. Києву та Київській обл. МФО 322669 код за ЄДРПОУ 
22897367; 
2.7.7. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.7.8. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди камери схову (контейнер 
5-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. 
Електротехнічна, 4-А.; 
2.7.9. Ціна виконання опціонного сертифікату – 7200,00 (сім тисяч двісті) грн., в т.ч. ПДВ; 
2.7.10. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
результати розміщення опціонних сертифікатів серії В та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів; 
2.7.11. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії В та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів. 



2.7.12. Строк розміщення опціонного сертифікату – з 10.11.2014 по 12.12.2014 року. 
2.7.13. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість схову (контейнер 5-т) місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди камери схову 
(контейнер 5-т); 
2.7.14. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 50,00 (п’ятдесят) грн. 
2.8. Дані щодо опціонних сертифікатів серії С: 
2.8.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.8.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.8.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.8.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, з виконанням протягом строку 
дії, бездокументарної форми існування; 
2.8.5. Серія опціонного сертифікату – серія С; 
2.8.6. Реквізити Емітента – 02217 м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А, р/р №2600630063020  АТ 
«Ощадбанк» Головне управління по м. Києву та Київській обл. МФО 322669 код за ЄДРПОУ 
22897367; 
2.8.7. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.8.8. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди камери схову (контейнер 
20-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. 
Електротехнічна, 4-А.;  
2.8.9. Ціна виконання опціонного сертифікату – 12000,00 (дванвдцуять тисяч) грн.,  в т.ч. ПДВ; 
2.8.10. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
результати розміщення опціонних сертифікатів серії С та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів; 
2.8.11. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії С та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів. 
2.8.12. Строк розміщення опціонного сертифікату – з 10.11.2014 по 12.12.2014 року. 
2.8.13. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість схову (контейнер 20-т) місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди камери схову 
(контейнер 20-т); 
2.8.14. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 50,00 (п’ятдесят) грн. 
2.9. Дані щодо опціонних сертифікатів серії D: 
2.9.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.9.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.9.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.9.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, з виконанням протягом строку 
дії, бездокументарної форми існування; 
2.9.5. Серія опціонного сертифікату – серія D; 
2.9.6. Реквізити Емітента – 02217 м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А, р/р №2600630063020  АТ 
«Ощадбанк» Головне управління по м. Києву та Київській обл. МФО 322669 код за ЄДРПОУ 
22897367; 
2.9.7. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 



2.9.8. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди камери схову (контейнер 
40-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. 
Електротехнічна, 4-А.;  
2.9.9. Ціна виконання опціонного сертифікату – 24000,00 (двадцять чотири тисячі) грн.,  в т.ч. 
ПДВ; 
2.9.10. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
результати розміщення опціонних сертифікатів серії D та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів; 
2.9.11. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів серії D та видачі Постійного свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів. 
2.9.12. Строк розміщення опціонного сертифікату – з 10.11.2014 по 12.12.2014 року. 
2.9.13. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість схову (контейнер 40-т) місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди камери схову 
(контейнер 40-т); 
2.9.14. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 50,00 (п’ятдесят) грн. 
Виконанням опціонного сертифікату всіх серій є укладання між Емітентом та власником 
опціонного сертифікату дворічного договору оренди торгівельного місця, відповідно до 
серії опціонного сертифікату. 
2.10 Відповідальність Емітента - У разі невиконання, або несвоєчасного виконання своїх 
зобов‘язань за опціонними сертифікатами, ТОВ «РИНОК-1» несе відповідальність згідно з 
чинним законодавством. 
Порядок розгляду спорів, що виникають підчас укладання та виконання опціонних 
сертифікатів - При виникненні між Сторонами опціонного сертифікату, спорів та суперечок, 
що можуть виникати під час укладання та виконання опціонного сертифікату, Сторони мають 
робити усе можливе для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів. У 
випадку недосягнення згоди при виникненні спору спір передається на розгляд і 
вирішення до відповідного суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю. 
Для Юридичних осіб 
Адреса  
Підпис  
Печатка  
Реквізити банківських рахунків  
ЄДРПОУ  
Для фізичних осіб 
Адреса  
Підпис  
паспортні дані  
ІПН  

2.12. Опис зобов’язань Емітента та основних ризиків, що можуть мати місце при 
інвестуванні в опціонні сертифікати. 
2.12.1. За Опціонним сертифікатом Серії А Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний договір оренди торгівельного кіоску на речовому ринку «Троєщина», 
який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А, за ціною виконання 
опціонного сертифікату. 
2.12.2. За Опціонним сертифікатом Серії В Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди камери схову (контейнер 5-т) на речовому ринку 
«Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А., за ціною 
виконання опціонного сертифікату.  



2.12.3. За Опціонним сертифікатом Серії С Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди камери схову (контейнер 20-т) на речовому ринку 
«Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А., за ціною 
виконання опціонного сертифікату. 
2.12.4. За Опціонним сертифікатом Серії D Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди камери схову (контейнер 40-т) на речовому ринку 
«Троєщина», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А., за ціною 
виконання опціонного сертифікату..  
Можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати Емітента: 
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 
• Політичні ризики. 
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері. 
• Форс-мажорні обставини. 
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади 
2.13. Права власника Опціонного сертифікату:  
2.13.1. Один опціонний сертифікат Серії А надає його власнику безумовне право на укладання 
Договору дворічної оренди торгівельного кіоску на речовому ринку «Троєщина», який 
знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А;. Повна сплата власником 
Опціонного сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором 
оренди торгівельного кіоску на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за адресою м. 
Київ, вул. Електротехнічна, 4-А, що є базовим активом опціонного сертифікату є обов’язковою. 
2.13.2. Один опціонний сертифікат Серії В надає його власнику безумовне право на укладання 
Договору дворічної оренди камери схову (контейнер 5-т) на речовому ринку «Троєщина», який 
знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А. Повна сплата власником 
Опціонного сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором 
оренди камери схову (контейнер 5-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за 
адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А., що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.13.3. Один опціонний сертифікат Серії С надає його власнику безумовне право на укладання 
Договору дворічної оренди камери схову (контейнер 20-т) на речовому ринку «Троєщина», 
який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А. Повна сплата власником 
Опціонного сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором 
оренди камери схову (контейнер 20-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за 
адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А., що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.13.4. Один опціонний сертифікат Серії D надає його власнику безумовне право на укладання 
Договору дворічної оренди камери схову (контейнер 40-т) на речовому ринку «Троєщина», 
який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А. Повна сплата власником 
Опціонного сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором 
оренди камери схову (контейнер 40-т) на речовому ринку «Троєщина», який знаходиться за 
адресою м. Київ, вул. Електротехнічна, 4-А., що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.13.5. Власник опціонного сертифікату має право відмовитись від підписання договору оренди 
торгівельного кіоску та/або камер схову, що є базовим опціонного сертифікату. При цьому 
кошти, сплачені при купівлі опціонного сертифікату, поверненню не підлягають. 
2.13.6. Власник опціонного сертифікату має право продати опціонний сертифікат, уклавши 
договір доручення на продаж опціонного сертифікату з Торговцем цінними паперами, а також 
здійснювати з опціонним сертифікатом всі інші операції, що не суперечать діючому 
законодавству України. 
 



2.13.7. Для ведення господарської діяльності по обслуговуванню та утримання речового ринку 
«Троєщина» Емітент придбав земельну ділянку площею 3,7205 га. на який розміщено 4520 
(чотири тисячі п’ятсот двадцять) об’єктів, з яких 4 000 торгівельних кіосків, 110 камер схову (5-
т), 375 камер схову (контейнер 20-т) та 35 камер схову (контейнер 40-т). Земельна Ділянка 
належить Емітенту на праві власності на підставі Державних актів на право власності на 
земельну ділянку Серії КВ №137518 та №137519 від 20.04.2007р. Кількість опціонних 
сертифікатів, що випускає Емітент менша ніж кількість об’єктів розташованих на речового 
ринку «Троєщина». 
3. Порядок розміщення Опціонних сертифікатів. 
3.1. Розміщення Опціонних сертифікатів здійснюється Емітентом самостійно виключно на 
Українській фондовій біржі, яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. Рильський 10 на 
підставі Договору про організацію розміщення опціонних сертифікатів від 15.09.2014 року. 
3.2. Дата початку розміщення опціонних сертифікатів всіх серій – 10.11.2014 року. 
3.3. Дата закінчення розміщення опціонних сертифікатів всіх серій – 12.12.2014  року.  
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії А до 12.12.2014  року Емітент в 
особі Директора Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення 
розміщення та надати Звіт про результати розміщення Опціонних сертифікатів серії А до 
НКЦПФР.  
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії В до 12.12.2014  року Емітент в 
особі Директора Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення 
розміщення та надати Звіт про результати розміщення Опціонних сертифікатів серії В до 
НКЦПФР. 
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії С до 12.12.2014 року Емітент в особі 
Директора Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення та 
надати Звіт про результати розміщення Опціонних сертифікатів серії С до НКЦПФР. 
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів серії D до 12.12.2014  року Емітент в особі 
Директора Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення та 
надати Звіт про результати розміщення Опціонних сертифікатів серії D до НКЦПФР. 
3.4. Результаті розміщення опціонних сертифікатів та Звіт про результати розміщення 
опціонних сертифікатів затверджуються Директором Емітента. 
3.5. Емітент не користується послугами андерайтера. 
3.6. Відомості про депозитарій: Депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національний 
Депозитарій України» (НДУ) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711) зареєстроване 
Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.05.1999 року, номер 
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 074 120 
0000 010655 здійснює діяльність згідно законодавства України. Адреса 04107, Київ, вул. 
Б.Гринченка, 3, тел. (044) 279-12-49 (044) 377-72-69. 

4. Відповідальні особи за інформацію, яка міститься в проспекті емісії : 
Львов Юрій Володимирович - Директор ТОВ «Ринок – 1»; 
Ковальова Світлана Василівна - Головний бухгалтер ТОВ «Ринок – 1»; 
ТРУШКЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Директор ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АФ 
«АУДИТ - ОПТІМ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21613474, зареєстроване Голосіївською 
РДА в м Києві 20.07.1998 р., реєстраційний номер 1 068 120 0000 007944. Місцезнаходження: 
03680, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, корп.4. Строк дії свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 26.01.2001р. до 
04.11.2015 р. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників цінних паперів, виданого 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: з 02.04.2013 р. до 04.11.2015 р. 
Тел.: (+380 44) 491-92-62, факс: (+380 44) 425-74-99. 



5. Емітент зобов’язаний не здійснювати відчуження або обтяження свого права власності 
на базовий актив опціонних сертифікаті, яким є право дворічної оренди на 4520 (чотири 
тисячі п’ятсот двадцять) об’єктів, з яких 4 000 торгівельних кіосків, 110 камер схову (5-т), 
375 камер схову (контейнер 20-т) та 35 камер схову (контейнер 40-т). 
 
Директор ТОВ “Ринок-1”                                                                 
Львов Юрій Володимирович                                     ______________________ 
 
 
Головний бухгалтер ТОВ “Ринок-1”                                              
Ковальова Світлана Василівна                                 _______________________ 
 
 
 
 
Директор ПП «АФ «АУДИТ - ОПТІМ»   
Трушкевич Т.М.                                                     __________________ 

 
 
 

підтверджуємо дані цього проспекту фінансової звітності Емітента. 
 



Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

Код за ДКУД  

Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

2 3

010 66
011 119
012 -53
020 290

030 43396
031 67558
032 -24162

035
036
037

040
045 1335
050
060 473
070
080 45561

100 275
110
120
130
140
150

160 155
161 155
162

170 2
180
190
200 2
210 450
220

230 537
240
250
260 1421
270
280 46982

100

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
2 "Баланс"

КОДИ

22897367

8036400000

Орган державного управління

Галузь

Вид економічної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"Підприємство

Територія

Організаційно-правова 
форма господарювання

Підприємство

накопичена амортизація
Незавершене будівництво

Актив

1
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті
в іноземній валюті

Інші оборотні активи
Усього за розділом II

III. Витрати майбутніх періодів
Баланс

70.20.0

43634

1801001

Баланс
на ____________________ 20__ р. 

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

Форма N 1 

4

12
65
-53
299

1335

473
1

42500

167

2

316
316

1134

43634

197

2
450

накопичена амортизація

02217, м. Київ, вул Електртехнічна, 4 -А

послуги

Надання в оренду власного нерухомогой 
орендованого нерухомого майна 

40380
67630
-27250

На кінець звітного 
періоду

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість

Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос



Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

2 3

300 6006
310
320
330 3145
340
350 22111
360 (      )
370 (      )
380 31262

400
410
420
430

440 14338
450
460
470
480 14338

500
510
520
530 634

540
550 748
560
570
580
590
600
610
620 1382
630
640 46982

Керівник  Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

Пасив

1

На кінець звітного 
періоду

4
I. Власний капітал

Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

з учасниками
із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV

12006

3145

22807
(   4240   )

(      )
33718

8658

8658

963

295

1258

43634



Дата (рік, місяць, число) 01

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

за 20 р.

Код за ДКУД  

Код 
рядка

2
010
015
020
025
030
035
040
045

050
055
060
070
080
090

100
105
110
120
130
140
150
160

170
175
180

190
195

200
205
210

220 785

710

1 500

16

11

3911

5366

12

4143

3396

502

Загальновиробничі витрати

3246

Підприємство

Територія 8036400000

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"

Орган державного управління

Вид економічної діяльності
Надання в оренду власного нерухомогой орендованого 
нерухомого майна 

Одиниця виміру: тис. грн.

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство

1 224 1 495

785696

528

Фінансові витрати

Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

1

Адміністративні витрати
Витрати на збут

збиток

Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість

Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

721

За звітний період

Валовий:
прибуток

збиток

19 475

16 229

Акцизний збір

Стаття

1

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

збиток

Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

збиток

Надзвичайні:
доходи

витрати

Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:

прибуток 696

70.20.0

Форма N 2

28 831

2012 01

22897367

100

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

696

1801003

За попередній 
період

Звіт про фінансові результати

КОДИ

19 554

4 260

11969 19566



225

Код 
рядка

2
230
240
250
260
270
280

Код 
рядка

2
300
310
320
330
340

1 619 1 540

2 715

4
246

579 549

3

За звітний період

4 065
6 810 13 312

Найменування показника

1
Матеріальні затрати

збиток

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

100

За попередній 
період

Витрати на оплату праці

1

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

Інші операційні витрати
Разом

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

3 4

За звітний період

Дивіденди на одну просту акцію

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Назва статті

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

Керівник Львов Юрій Володимирович

11 969

За попередній 
період

19 566



        

201
1

12 31

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій

Працівникам

Витрат на відрядження
Зобов’язань з податку на додану вартість
Зобов’язань з податку на прибуток

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів

Повернення авансів

Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження

Повернення авансів 
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів

                               Стаття

1

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

140
145
150
160

120
125
130

(                      )

100
105
110
115

080

090
095

045
050
060
070

020
030
035
040

Код

2

010
015

2736

-641
-2740

(                      )

-1327
(                      )

2227
-1056

-7284

-1594

55
1

19549

За звітний
період

3

6947
(                      )

(                      )
-1986
-1263

(                      )

(                      )
-2615
-289
-604

42

-8820

-8536

2206

28812

                                                                                                                                  Дата /рік, місяць, число/

Одиниця виміру : тис. грн.                                                                                         Контрольна сума                                                          

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"   за ЄДРПОУ          

Територія ________________________________________________________   за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство__________  за КОПФГ

Додаток
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4                                  

197

Звіт про рух грошових коштів

К О Д И

8036400000

100

70.20.0

22897367

за 20 ___ рік

1801004Код за ДКУДФорма N 3

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Вид економічної діяльності        Надання в оренду власного й орендованого нерухомого майна                                                                                                                                                          
за КВЕД 

4



Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Керівник  Львов Юрій Володимирович

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період

Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики

            майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій

Інші надходження
Придбання:
            фінансових інвестицій
            необоротних активів

            відсотки
            дивіденди

1

            фінансових інвестицій
            необоротних активів
            майнових комплексів

Отримані: 

Головний бухгалтер Ковальова

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

400

320
330
340
350

290
300

410
420
430

360
370
380
390

310

250
260
270
280

220
230

240

190
200

210

170

180

2

537

197

3076

3076
340

2917
-5680

(                      )
-2073

1760

(                      )
(                      )

(                      )
(                      )

3

2736

530

1500
-6000
-53

7

537

-3264
6417

6417

1400

(                      )
(                      )
(                      )

(                      )

6947

4



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

за 20 р.

Форма N 4 Код за ДКУД  

6 006 3 145 22 111

6 006 3 145 22 111

696

11

Уцінка нематері-
альних активів 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 
Розподіл прибутку: 

Уцінка основних 
засобів 

Дооцінка незаверше-
ного будівництва 

Уцінка незаверше-
ного будівництва 

Дооцінка нематері-
альних активів 

Інші зміни 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних 
засобів 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

Виправлення помилок 

Стаття 

1 

Залишок на початок 
року 

100 

110 

120 

130 

060 

070 

080 

090 

030 

040 

050 

2 

010 

020 

696

Пайо-
вий

капітал 

31 262

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

31 262

6 7 8 11 

22897367

Рік

1801005

Резерв-
ний

капітал 

Вилу-
чений

капітал 

Неопла-
чений

капітал 

4 5 

КОДИ

2012 01 01

Підприємство

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

100

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство

3 

Разом 

10 

Нерозпо-
ділений

прибуток 

Інший

додат-
ковий

капітал 

Додат-
ковий

вкладе-
ний

капітал 

9 

ЗВІТ

про власний капітал

70.20.0

8036400000

Код 
Статут-
ний

капітал 

Одиниця виміру: тис. грн.

Надання в оренду власного й орендованого нерухомого



6 000 -4 240

6 000 696 -4 240

12 006 3 145 22 807 -4 240

Львов Юрій Володимирович

Ковальова Світлана Василівна

Керівник 

Головний бухгалтер 

Залишок на кінець 
року 

Списання невідшкодо-
ваних збитків  

Безкоштовно отримані 
активи 

  

Разом змін в капіталі 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 

Вилучення частки в 
капіталі 

Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 

Інші зміни в капіталі: 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток)  

Перепродаж викупле-
них акцій (часток) 

  
Внески учасників: 
Внески до капіталу 

Погашення заборгова-
ності з капіталу 

Виплати власникам 
(дивіденди)  

Спрямування прибутку 
до статутного капіталу 

Відрахування до 
Резервного капіталу 

280 

220 

230 

240 

180 

190 

200 

290 

300 

250 

260 

270 

210 

140 

150 

  

160 

170 

33 718

1 760

2 456



Втрати від 
зменшення 
корисності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

Надійшло за 
рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рікнакопичена 
амортизація

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

Залишок на початок року

Групи нематеріальних активів
Код 
рядка

Інші нематеріальні активи

(081)З рядка 080 графа 14

Права на об'єкти промислової власності
Авторське право та суміжні з ним права

070
080

040
050
060

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1

Права користування природними ресурсами

Права користування майном
Права на комерційні позначення 6

2

010

020
030

113
119

7
7 753

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

3

накопичена 
амортизація

4

6

56
56

5 10

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

1211

59
65

накопиченої 
амортизації

13

47
53

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

14

накопичена 
амортизація

15

7

9

I. Нематеріальні активи 

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

8

накопиченої 
амортизації

за 20__ рік 

1801008Код за ДКУДФорма N 5

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

70.20.0Надання в оренду власного й орендованого нерухомого майна
Контрольна сума

100
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство

Середня кількість працівників 80

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

22897367
8036400000

Разом

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

01012012
КОДИ

Дата /рік, місяць, число/

за КОПФГ
за КВЕД

Гудвіл 090

(084)

(083)вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(085)

(082)

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнуваньЗ рядка 080 графа 5

З рядка 080 графа 15

7

2
2

47

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

6

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"Підприємство
Територія
Орган державного управління



знос

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

зносу

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

Вибуло за рік Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
у тому числі

Втрати від 
зменшення 
корисності

Нараховано 
амортизації 

за рікзнос

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

одержані за 
фінансовою 
орендою

передані в 
оперативну оренду

Інші необоротні матеріальні 
активи

Разом

Залишок на початок 
року

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

зносу

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

Надійшло за 
рік

знос

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

Код 
рядка

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату

Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)
Тварини

250

260

1
Земельні ділянки

Капітальні витрати на 
поліпшення земель
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

210

220
230
240

170
180
190

200

130
140

150

160

67558

2
100

110

120

49

501
667

141

24162

3
37836

28364

3

535
467

135

72

4

23022

8
29

5

35

6 7 8

3088

9

1

48
79

13

10

2947

11 12

67630

13

49

509
696

141

27250

14
37836

28399

4

583
546

148

15

25969

(261)

(262)

19

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

18

знос

(266)

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

вартість основних засобів, призначених для продажу

(267)

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

З рядка 260 графа 14

З рядка 260 графа 8

З рядка 260 графа 5

З рядка 260 графа 15

(263)

(264)

(265)

(268)знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

II. Основні засоби 

Групи основних засобів

17

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість

16

знос

Інвестиційна нерухомість 105

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)



%

 

 

 

 

 

 

Разом 
З рядка 070 гр. 4 Балансу 

З рядка 220 графа 4 Балансу 

за собівартістю 

за справедливою вартістю 

за амортизованою собівартістю (426)

(424)

(425)

З рядка 045 графа 4 Балансу 

(421)

VI. Грошові кошти 

На кінець року 

(633)

за собівартістю 

Разом (розд. А + розд. Б)

Найменування показника

(632)

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

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

1

3396

(631)

Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

дочірні підприємства

призначення

Інші операційні доходи і витрати

акції

400
410

облігації

інші

380

участі в капіталі в:

підприємств

спільну діяльність

А. Фінансові інвестиції за методом 

асоційовані підприємства
дочірні підприємства

370

340

420

Код 

2

360

390

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів

За рік

Придбання (вирощування) довгострокових 

Інші

Разом 74

На кінець року

330

Найменування показника

1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів

Код 
рядка

поточнідовгострокові

280
290

2

2

310

300

біологічних активів
320

За рік

3

72

На кінець року

4

299

Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

Проценти

непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця

Найменування показника 

З рядків 540 - 560 графа 4

299

асоційовані підприємства

Реалізація інших оборотних активів

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

492
491

500

3 2 1 

Х

470

490

480

660 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

Х

1

Код 
рядка

2

450
460

440

510
520

580
590

540
530

550

570

502

670 

560

10
187

640 
650 

Код 

600

(423)

(422)за справедливою вартістю 

за амортизованою собівартістю 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

фінансові витрати, уключені до собівартості продукціїІнші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

610
620
630

Доходи від об'єднання підприємств

1335
1335

Х

Х

Х

680 
690 

основної діяльності

Грошові кошти в дорозі 

Каса 
Поточний рахунок у банку 

рядка 

Еквіваленти грошових коштів 

Грошові кошти, використання яких обмежено  

Х

(691)

197

Найменування показника

V. Доходи і витрати III. Капітальні інвестиції 

Доходи

3

Витрати

4

IV. Фінансові інвестиції 

З рядка 340 графа 3

Результат оцінки корисності

Безоплатно одержані активи
Неопераційна курсова різниця

рядка

350

5

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

43



 

 

 

 

Разом

775
780

Резерв сумнівних боргів

760
770

730
740Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

750

VII. Забезпечення і резерви

621

Залишок на 
початок року

3

Код рядка

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Збільшення за звітний рік

Використано у 
звітному році

додаткові 
відрахування

нараховано 
(створено)

4 5 7

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
960

Код 
рядка

970
(925)

(921)

Забезпечення на виплату відпусток працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

Види забезпечень і резервів

710
720

у т. ч. за строками непогашення

Найменування показника
Код 
рядка

від 12 до 18 
місяців

53

450

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість

від 18 до 36 
місяців

до 12 
місяців

уцінка

Всього на 
кінець року

Переоцінка за рік
Балансова 
вартість на 
кінець року

Найменування показника
Код 
рядка

6

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

4

3

2

950

1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

Інша поточна дебіторська заборгованість
послуги

(924)

збільшення 
чистої вартості 
реалізації*

4 5

Залишок на 
кінець року

8

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

9

3
167

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

167

переданих на комісію 

З рядка 920 графа 3 

2
800

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

820
830
840
850

переданих у переробку 

оформлених в заставу 

910
920Разом

Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації 

(922)

(923)

Готова продукція

Поточні біологічні активи
860
870
880Малоцінні та швидкозношувані предмети

Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення

(951)

Сума

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

Найменування показника

980
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

2

Товари

890
900

Паливо

Тара і тарні матеріали

(952)Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 

940 316
810

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

Незавершене виробництво

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби



Сума

3
3095

XIII. Використання амортизаційних відрахувань XI. Будівельні контракти 

1311

1316
1315

з них машини та обладнання

Код 
рядка

2

1140
1150

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Код 
рядка

2
1300
1310

1312
1313
1314

1317

Найменування показника

1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

придбання (створення) нематеріальних активів

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

Сума

3

валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих

1120
1130

1
Поточний податок на прибуток

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами

1160

Код 
рядка

528
1235
1240

2
1210

1225

3
528

Сума

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Сума затриманих коштів на кінець року

1110

Найменування показника

1

1242
1243

1252
1253

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1220

1230

1241 528

1251

1250



XIV. Біологічні активи 

  в тому числі:

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1716

(1431)

(1432)

(1433)

14 1512 13

Х

Х

Х

10 11

Х

8 9

Х

Х

Х

Х

Х

накопи-
чена 

аморти-
зація

7

первіс-
на 

вартість

6

Х

Х

Х

Х

5

накопи-
чена 

аморти-
зація

4

Х

Х

Х

первіс-
на 

вартість

3

Х

2

1411
1412

1414
1415

1422
1423
1424
1430

Х

Х

Х

1

Довгострокові біологічні активи 
- усього
в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба

1410

1420

1421

багаторічні насадження

інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи 
- усього

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1413

біологічні активи в стані біологічних перетворень 

інші поточні біологічні активи
Разом

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Код 
рядка

Групи біологічних активів

залишок на початок 
року

надійшло 
за рік

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 
рік

втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на кінець 
року залишок 

на 
початок 
року

надійш-
ло за рікпервіс-

на 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

зміни 
вартос-
ті за рік

вибуло за 
рік

залишок 
на кінець 
року



Керівник Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

(           )
(           )

4

(            )

(           )

(           )

(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           ) (           )

(           )
(           )

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

(           )

(           )

(           )

Собівартість 
реалізації

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

Виручка від 
реалізації

(           )
(           )(           )

Уцінка

(           )

(           )

(           )
(           ) (           )

(           )
(           ) (           )
(           )

(           )

(           )

(           )

5

(           )

6

(           )(           )

(           )

дохід

(            )

7

витрати

111098

первісного 
визнання та 
реалізації

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

(           )

(           )
(           )
(           )
(           )

(           )
(           )

3

(           )

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )
(           )

(           )
(           )

(           )
(           )

2

1500

1510

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520

1530

1535
1536
1537

1532
1533

1538
1539
1540

1

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього
у тому числі:

зернові і зернобобові
з них:

1531

1534

пшениця

соя

соняшник

ріпак

цукрові буряки (фабричні)
картопля

плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней

молоко

вовна

яйця

інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - 
разом

Результат від первісного 
визнання

Найменування показника
Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетво-
реннями

1511

(           ) (           )



Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

V

Код за ДКУД  

Код рядка На початок звітного періоду

2 3

010 12
011 65
012 -53
020 299

030 40380
031 67630
032 -27250

035
036
037

040
045 1335
050
060 473
070
080 42500

100 167
110
120
130
140
150

160 316
161 316
162

170 2
180
190
200 2
210 450
220

230 197
231
240
250
260 1134
270

100

КОДИ

22897367
8036400000

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма 
господарювання

Підприємство

Актив

1

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

залишкова вартість
первісна вартість

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції

накопичена амортизація
первісна вартість

Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос

Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція

Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи

Усього за розділом I
II. Оборотні активи

первісна вартість
резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

Товари

Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

в іноземній валюті
у тому числі в касі

за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Інші оборотні активи

Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів

Форма N 1 

Баланс
на 31 грудня 2012 р. 

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

4

8
65
-57
299

1
40787

176

1335

4763

2
2650

3740

438

2

472
472

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

69Середня кількість працівників1

02217, м. Київ, вул. Електртехнічна, буд. 4 -А

68.20

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

67631
-28960

На кінець звітного 
періоду

Надання в оренду власного нерухомогой 
орендованого нерухомого майна

38671

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

1801001



280 43634Баланс 44527



Код 
рядка

На початок звітного періоду

2 3

300 12006

310

320

330 3145

340

350 22807

360 (   4240   )

370 (      )

380 33718

400

410

420

430

440 8658

450

460

470

480 8658

500

510

520

530 963

540

550 295

560

570

580

590

600

610

620 1258

630

640 43634

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ______________________.

               Керівник  Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

Пасив

1

На кінець звітного 
періоду

4

3145

24020
Неоплачений капітал

I. Власний капітал
Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Інші забезпечення

Цільове фінансування2

Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання

Вилучений капітал

Усього за розділом I
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

зі страхування

з оплати праці

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

12006

(      )

(      )

39171

4958

44527

398

398

4958

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»



Дата (рік, місяць, число) 01

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

за 20 12 р.

Код за ДКУД  

Код 
рядка

2
010
015 3 412
020
025
030
035
040 9 230

050
055
060
070 216
080
090 6 606

100
105
110
120
130
140
150
160 79

170
175
180 229

190
195

200
205
210

220
225

16 229

7 831 4 260

11 969

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Рік

1801003

За попередній 
період

Звіт про фінансові результати

КОДИ

2013 01

22897367

100

68/20

3 246
19 475

V

збиток

витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:

Форма N 2

прибуток
збиток

Надзвичайні:

прибуток

____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

доходи

прибуток
збиток

Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи1

Фінансові витрати

За звітний період

Валовий:
прибуток
збиток

20 473

17 061

Акцизний збір

Стаття

1

Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1 213 696

6961 213

528

1 224

502

Адміністративні витрати
Витрати на збут

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість

Одиниця виміру: тис. грн.

прибуток

Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:

1

143

721

502

3 396

1 442

1 009

10

Вид економічної діяльності
Надання в оренду власного нерухомогой орендованого 
нерухомого майна

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство

Підприємство

Територія 8036400000

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"

Орган державного управління



Код 
рядка

2
230
240
250
260
270
280

Код 
рядка

2
300
310
320
330
340

За звітний період

9 230

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

Керівник Львов Юрій Володимирович

Дивіденди на одну просту акцію

За звітний період

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Амортизація

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

1 714

4

Найменування показника

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

1
Матеріальні затрати

За попередній 
період

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Назва статті

Витрати на оплату праці

1

Відрахування на соціальні заходи

Інші операційні витрати
Разом

602 579

246
1 678 1 619
100
3

3 4

2 715
5 136 6 810

За попередній 
період

11 969

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 



        

2012 12 31

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Відрахувань на соціальні заходи

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Цільових внесків

Інші витрачання

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів

Повернення авансів

Працівникам

Витрат на відрядження

Зобов’язань з податку на додану вартість

Зобов’язань з податку на прибуток

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження

Повернення авансів 
Установ банків відсотків за поточними рахунками

Бюджету податку на додану вартість

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

                               Стаття

1

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Отримання субсидій, дотацій

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних

Покупців і замовників авансів

120
125
130

170

140
145
150
160

080

090
095
100
105
110
115

020
030
035
040
045
050
060
070

Код

2

010
015

3700

3700

(                      )
-2486
-229
-662
-5472

1
-35

1

-1382

1

-6566
(                      )
(                      )

За звітний

період

3

20514

13
4

2736

2736

(                      )

(                      )
-1594
-1327

(                      )

(                      )
-2227
-1056
-641

-4284

-2740

                                                                                                                                  Дата /рік, місяць, число/

Одиниця виміру : тис. грн.                             

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

К О Д И

8036400000

100

68.20
Вид економічної діяльності   Надання в оренду власного нерухомогой                                                      
орендованого нерухомого майна                                                                                          за КВЕД 

4

Додаток
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4                                  

Підприємство       Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"                    за ЄДРПОУ          

Територія ________________________________________________________   за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____Підприємство__________  за КОПФГ

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

Звіт про рух грошових коштів
за 2012_ рік

1801004Код за ДКУДФорма N 3

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

55
1

V

22897367

19549



Керівник    Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер  Ковальова Світлана Василівна

Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів за звітний період

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

Сплачені дивіденди

Інші платежі

Інші надходження

Придбання:
            фінансових інвестицій

            необоротних активів

            майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Реалізація:

            відсотки

            дивіденди

            фінансових інвестицій

            необоротних активів

            майнових комплексів

Отримані: 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
1

290
300

310
320
330
340
350

410
420
430

360
370
380
390
400

220
230

240
250
260
270
280

200

210

190
180

2 3

197

438

-3459

-3459
241

502
-3700

(                      )
-4501

4240

(                      )
(                      )

(                      )
(                      )

1760

2917
-5680

(                      )

537

197

-2073
-3076

-37076
-340

(                      )
(                      )
(                      )
(                      )

4



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

за 20 р.

Форма N 4 Код за ДКУД  

12 006 3 145 22 807 -4 240

12 006 3 145 22 807 -4 240

ЗВІТ

про власний капітал

68.20

8036400000

Код 
Статут-
ний

капітал 

Одиниця виміру: тис. грн.

Надання в оренду власного нерухомогой 
орендованого нерухомого майна 

12

3 

Разом 

10 

Нерозпо-
ділений

прибуток 

Інший

додат-
ковий

капітал 

Додат-
ковий

вкладе-
ний

капітал 

9 

Підприємство

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

100

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1" 

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство

КОДИ

2013 01 01

22867367

Рік 

1801005

Резерв-
ний

капітал 

Вилу-
чений

капітал 

Неопла-
чений

капітал 

4 5 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

33 718

6 7 8 11 

33 718

Пайо-
вий

капітал 

2 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 

080 

090 

100 

110 

120 

Стаття 

1 

Залишок на початок 
року 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

Виправлення помилок 

Інші зміни 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних 
засобів 

Уцінка основних 
засобів 

Дооцінка незаверше-
ного будівництва 

Уцінка незаверше-
ного будівництва 

Дооцінка нематері-
альних активів 

Уцінка нематері-
альних активів 

V

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності



1 213

4 240

1 213 4 240

12 006 3 145 24 020

5 453

1 213

4 240

39 171

130 

140 

2 

150 

  

160 

170 

290 

300 

250 

260 

270 

210 

280 

220 

230 

240 

180 

190 

200 

Виплати власникам 
(дивіденди)  

Спрямування прибутку 
до статутного капіталу 

Відрахування до 
Резервного капіталу 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 
Розподіл прибутку: 

1 

Погашення заборгова-
ності з капіталу 

Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 

Інші зміни в капіталі: 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток)  

Перепродаж викупле-
них акцій (часток) 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 

Вилучення частки в 
капіталі 

  
Внески учасників: 

Залишок на кінець 
року 

Списання невідшкодо-
ваних збитків  

Безкоштовно отримані 
активи 

  

Разом змін в капіталі 

Внески до капіталу 

Львов Юрій Володимирович

Ковальова Світлана Василівна

Керівник 

Головний бухгалтер 

9 10 11 3 4 5 6 7 8 



Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

Надійшло за 
рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік
накопичена 
амортизація

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

Залишок на початок року

(081)З рядка 080 графа 14

(083)вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

Права на об'єкти промислової власності

Авторське право та суміжні з ним права

070Інші нематеріальні активи

080

040
050
060

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1

Права користування природними ресурсами

Права користування майном

Права на комерційні позначення 6

2

010

020
030

59
65 453

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

3

накопичена 
амортизація

4

6

5 7 109

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

1211

59
65

накопиченої 
амортизації

13

51
57

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

14

накопичена 
амортизація

15

4

I. Нематеріальні активи 

накопиченої 
амортизації

6

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

8

за 20_14_ рік 

1801008Код за ДКУДФорма N 5

за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

68.20Надання в оренду власного нерухомогой орендованого нерухомого майна Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

Організаційно-правова форма господарювання Підприємство

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

22897367
8036400000

Дата /рік, місяць, число/

за КОПФГ

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ

100

Разом

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

01012013
КОДИ

Гудвіл 090

З рядка 080 графа 5

З рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

(085)

(082)

47

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1" Підприємство
Територія
Орган державного управління

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності



13

Нараховано 
амортизації 

за рікзнос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

Втрати від 
зменшення 
корисності

59

8

одержані за 
фінансовою 

орендою

знос

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
у тому числі

передані в 
оперативну орендупервісної 

(переоці-
неної) 

вартості

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

зносу

Інші необоротні матеріальні 
активи

Разом

Залишок на початок 
року

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

зносу

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

Надійшло за 
рік

знос

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

Код 
рядка

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)
Тварини

250

260

230
240

130
140

1
Земельні ділянки

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

2
100

110

120

210

220

170
180
190

200

150

160

67630

49

509
696

141

27250

583
546

3
37836

28399

4

25969

4

148

69

12
20

5

37

6

68

7

9

67

58

1643

1777

43
80

9

9

10

10

1

12

67631

462
716

141

49

28960

14
37836

28427

568
626

158

5

15

27603

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

18

знос

(266)

(261)

(262)

(265)

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

1911

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

вартість основних засобів, призначених для продажу

З рядка 260 графа 14

З рядка 260 графа 5

З рядка 260 графа 15

(263)

(264)

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 8

Групи основних засобів

II. Основні засоби 

Вибуло за рік

17

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

16

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

Інвестиційна нерухомість 105

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

(268)

(267)



%

 

 

 

 

 

 

Разом 
З рядка 070 гр. 4 Балансу 

З рядка 220 графа 4 Балансу 

за собівартістю 

за справедливою вартістю 

за амортизованою собівартістю (426)

(424)

(425)

Грошові кошти, використання яких обмежено  

З рядка 045 графа 4 Балансу 

(421)

VI. Грошові кошти 

На кінець року 

1335

(633)

за собівартістю 

Разом (розд. А + розд. Б)

Найменування показника

(632)

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

1

400
410

непродуктивні витрати і втрати

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

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

облігації

інші

участі в капіталі в:

підприємств

спільну діяльність

390

А. Фінансові інвестиції за методом 

асоційовані підприємства

дочірні підприємства 360

380

370

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів

За рік

Придбання (вирощування) довгострокових 

Інші

Разом 299

Найменування показника

1
Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

330

310

300

320

2

За рік

3
280

Код 
рядка

рядка

350

5
поточнідовгострокові

432

340

Код 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

На кінець року

4

На кінець року

Фінансова оренда активів

1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця

Штрафи, пені, неустойки

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

дочірні підприємства

призначення

Інші операційні доходи і витрати

спільну діяльність

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

Проценти

біологічних активів

IV. Фінансові інвестиції 

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

Найменування показника 

З рядків 540 - 560 графа 4

299

асоційовані підприємства

Реалізація інших оборотних активів

492
491

500

3 2 1 

Інші фінансові доходи і витрати

Г. Інші доходи і витрати

10

470

490

480

660 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

Х

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

Код 
рядка

2

450
460

440

510
520

580
590

540
530

550

570

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції

502

Х

(631)

Списання необоротних активів

Інші доходи і витрати 630

Реалізація фінансових інвестицій

420

акції

670 

48
390

640 
650 

Код (423)

(422)за справедливою вартістю 

за амортизованою собівартістю 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

1335
1335

Х

79
Доходи від об'єднання підприємств

Х

560

600

рядка 

Еквіваленти грошових коштів 

Х

Х

(691)

438
680 
690 

Найменування показника

V. Доходи і витрати III. Капітальні інвестиції 

3

Витрати

4

Доходи

6606

Результат оцінки корисності

Безоплатно одержані активи

Неопераційна курсова різниця

Грошові кошти в дорозі 

основної діяльності

Каса 
Поточний рахунок у банку 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

610
620



 

 

 

 

Разом

775
780

Резерв сумнівних боргів

760
770

730
740Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

750

VII. Забезпечення і резерви

621

Залишок на 
початок року

3

Код рядка

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Збільшення за звітний рік

Використано у 
звітному році

додаткові 
відрахування

нараховано 
(створено)

4 5 7

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

(925)

(921)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

Код 
рядка

970

980
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

1(922)

(923)

(924)

Найменування показника

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

Види забезпечень і резервів

710
720

Сума

від 12 до 18 
місяців

53

Балансова 
вартість на 
кінець року

Найменування показника

у т. ч. за строками непогашення

Всього на 
кінець року

Переоцінка за рік

Код 
рядка

VIII. Запаси 

Найменування показника
Код 

рядка

IX. Дебіторська заборгованість

від 18 до 36 
місяців

до 12 
місяців

уцінка

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

4

3

2650

2
960

2

950

1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

Інша поточна дебіторська заборгованість

послуги

5 6

збільшення 
чистої вартості 

реалізації*

4

Залишок на 
кінець року

8

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

9

3
176

переданих на комісію 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації 

переданих у переробку 

оформлених в заставу 

910
920

850

2
800

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

820
830
840

Разом 176

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 

Готова продукція

Поточні біологічні активи

860
870
880Малоцінні та швидкозношувані предмети

Матеріали сільськогосподарського призначення

(952)Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

Товари

890
900

Паливо

Тара і тарні матеріали

Незавершене виробництво

(951)

940 472
810

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

1
Сировина і матеріали

Будівельні матеріали

Запасні частини

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби



Сума

3
1781

XIII. Використання амортизаційних відрахувань XI. Будівельні контракти 

1311

1316
1315

з них машини та обладнання

Код 
рядка

2

1140
1150

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Код 
рядка

2
1300
1310

1312
1313
1314

1317

Найменування показника

1
Нараховано за звітний рік

Використано за рік - усього

в тому числі на:
будівництво об'єктів

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

придбання (створення) нематеріальних активів

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

Заборгованість на кінець звітного року:

Сума

3

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами

1160

Код 
рядка

валова замовників

валова замовникам

з авансів отриманих

1120
1130

1240

2
1210

3
229

1225

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

на кінець звітного року

Відстрочені податкові зобов'язання:

1
Поточний податок на прибуток

Найменування показника

Сума

1253

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1

Сума затриманих коштів на кінець року

1110

на початок звітного року

229
1235

Відображено у складі власного капіталу - усього

у тому числі:
поточний податок на прибуток

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1220

1230

1241

на кінець звітного року

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1252

у тому числі:
поточний податок на прибуток

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

229

1251

1250

1242
1243



6

XIV. Біологічні активи 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1716

(1431)

(1432)

(1433)

14 1512 13

Х

Х

Х

10 11

Х

8 9

Х

Х

Х

Х

Х

7

Х

Х

Х

Х

5

Х

Х

накопи-
чена 

аморти-
зація

4

первіс-
на 

вартість

3

Х

Х Х

Х

1422
1423
1424

2

1411
1412

Х

1430

1

Довгострокові біологічні активи 
- усього
в тому числі:
робоча худоба

тварини на вирощуванні та відгодівлі

продуктивна худоба

1410

1420

1421

багаторічні насадження 1413
1414
1415

  в тому числі:

Обліковуються за справедливою вартістю

Код 
рядка

Групи біологічних активів

залишок на початок 
року

надійшло 
за рік

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

Разом

Обліковуються за первісною вартістю

біологічні активи в стані біологічних перетворень 

інші поточні біологічні активи

інші довгострокові біологічні активи

Поточні біологічні активи 
- усього

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

зміни 
вартос-
ті за рік

вигоди 
від віднов-

лення 
корис-
ності

залишок на кінець 
року залишок 

на 
початок 

року

вибуло за 
рік

надійш-
ло за рік

залишок 
на кінець 

року



Керівник Львов Юрый Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
(           )

(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )

(           )

(           )
(           )

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

(           )

Собівартість 
реалізації

(           )

(           )

(           )

(           )(           )

(           )

(           )

Виручка від 
реалізації

(           )(           )

Уцінка

(           )

(           )

(           )

(           )
(           )

(           ) (           )

6

(           )

дохід

(           )
(           )

(           )

5

(           )

(           )
(           )

4

(            )

(           )

(           )

111098

первісного 
визнання та 
реалізації

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

(            )

витрати

732

(           )

(           )

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

(           )
(           )

1515

(           )

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )
(           )
(           )

(           )

1512

1517

1532
1533

1518

1500

1510

1530

1519
1520

1516

1538
1539

1535
1536
1537

1540

1

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього

у тому числі:
зернові і зернобобові

з них:

1531

1534

пшениця

соя

соняшник

ріпак

цукрові буряки (фабричні)
картопля

плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва

додаткові біологічні активи рослинництва

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього

з нього:
великої рогатої худоби

свиней

молоко

вовна

яйця

інша продукція тваринництва

додаткові біологічні активи тваринництва

продукція рибництва

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - 
разом

Результат від первісного 
визнання

Найменування показника
Код 

рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетво-
реннями

1511

1513
1514

(           )

(           )



Дата (рік, місяць, число) 2014 1 01

за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарюванняПідприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльностіНадання в оренду  за КВЕД

Адреса, телефон

v

Пасив
Код

рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

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

1200

Баланс 1300 44618 41980

Інші оборотні активи 1190
Усього за роздiлом II 1195 3831 1680

Витрати майбутніх періодів 1170
     Рахунки в банках 1167

Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 438 56

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх

розрахунків
1145 2 13

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2650 450

          у тому числі з податку на прибуток 1136 347

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами

1130 508 477

     з бюджетом 1135 2 379

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 55 55
Поточні біологічні активи 1110
     Товари 1104
     Виробничi запаси 1101 176 250

II. Оборотні активи
Запаси 1100 176 250

Iншi необоротнi активи 1090 1 1
Усього за роздiлом I 1095 40787 40300

Відстрочені податкові активи 1045 473 473

     інші фінансові інвестиції 1035 1335 1335
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Довгострокові біологічні активи 1020

     знос 1012 28960 29445
Інвестиційна нерухомість 1015

Основні засоби 1010 38671 38186
     первiсна вартiсть 1011 67631 67631

6

Незавершені капітальні інвестиції 1005 299 299
     накопичена амортизація 1002 57 61

2 3 4

     первiсна вартiсть 1001 65 67
Нематеріальні активи 1000 8

   I. Необоротні  активи

на 31 грудня 2014 р.
Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду

1

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

100
68.20

Середня кількість працівників 117

02217, м.Київ, вул. Електротехнічна 2-А, (044) 510-53-13
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за міжнародними стандартами фінансової звітності
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

8036400000

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"                                                                                  22897367

     Готівка 1166 48 1



Керівник

Головний бухгалтер

- -

Баланс 1900 44618 41980

Львов Ю.В.

Ковальова С.В.

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

1700

Інші поточні зобов'язання 1690 880
Усього за роздiлом ІII 1695 489 1703

Доходи майбутніх періодів 1665
Поточні забезпечення 1660

     розрахунками з оплати праці 1630 1

        у тому числі з податку на прибуток 1621
     розрахунками зі страхування 1625

     товари, роботи, послуги 1615 87 149
     розрахунками з бюджетом 1620 398 329

Поточна кредиторська заборгованість за:    
     довгостроковими зобов'язаннями 1610

Короткострокові кредити банкiв 1600

Усього за роздiлом IІ 1595 4958
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Цільове фінансування 1525
     Благодійна допомога 1526

Довгострокові забезпечення 1520

Довгострокові кредити банкiв 1510 4958
Інші довгостроковi зобов'язання 1515

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500

Усього за роздiлом I 1495 39171 40277
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Вилучений капітал 1430

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 24020 25126
Неоплачений капітал 1425

Резервний капітал 1415
Додатковий капiтал 1410 3145 3145
Капітал у дооцінках 1405

   I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12006 12006

1 2 3 4

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 4 344



#

Підприємство за ЄДРПОУ

за

Код за ДКУД

)

( 9230 )

(

216 )

)

7831,0

( )

( )

( 4488 )

(

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

)

(

)

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

     збиток 2195

     збиток 2355

Фінансові витрати 2250

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350

Адміністративні витрати 2130

Інші операційні доходи 2120

( 372,0

8079,0

     збиток 2095

Валовий:  
     прибуток

2090
6617,0

)

Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
14696 17061

(

(найменування)

01

1801003Форма №2

1 рік р.20 14

Дата (рік, місяць, число) 1

К О Д И

22897367Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1 2 3 4

Стаття

Дохід від участі в капіталі 2200

)( )

(

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240

)

1213

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

)

(

1106

-229

) (

( )

)2295 (

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -169

1757 1009

Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 1275 1442

)

10

Інші витрати 2270

(

(

( 6606

(

)(

Втрати від участі в капіталі 2255

     збиток

)

(

482

502

( 79

)



Керівник Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Середньорічна кількість простих акцій 2600

1 2 3 4

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Разом 2550 8079 9230

Інші операційні витрати 2520 4551 5136

Амортизація 2515 489 1714

Відрахування на соціальні заходи 2510 748 602

Витрати на оплату праці 2505 2096 1678

Матеріальні затрати 2500 195 100

1 2 3 4

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

2445

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

2410

2405

Накопичені курсові різниці

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств
2415

Інший сукупний дохід

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Стаття Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1106 1213

4



( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

3155

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150

Товарів (робіт, послуг)
Праці

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118

2046

4272

2486

5472

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Надходження від страхових премій 3050

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

3025
4

Надходження від повернення авансів 3020 13

17978

3100

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

Витрачання на оплату авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання фінансових установ на надання позик

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

Витрачання на оплату повернення авансів

2014

КОДИ

22897367

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУПідприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"

0101

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

1801004Форма N 3 Код за ДКУД

20 13 р.за

Інші надходження
Витрачання на оплату:

За аналогічний період 
попереднього року

4

1

1
3000

Надходження авансів від покупців і замовників

8187

20514

3700

662

229

1

35

4

12

3215

3015

3116 519

За звітний період

3

Код 
рядка

2

3005
3006
3010

3105
3110
3115

3117

3135
3140
3145

Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(

826
6837

Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

3190
3195

3200
3205

3095

)
1720 1382
6595 ) ( 6566

2016



( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

Керівник Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

5108

520

3375

3370

3365

3360

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

Витрачання на сплату відсотків

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

(

3275Витрачання на надання позик

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235

Надходження від погашення позик 3230

3700

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на придбання:

Власного капіталу

3225

3250

3280

3310

Сплату дивідендів

Інші платежі

)

Надходження від:

Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

1
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Погашення позик

Отримання позик

Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дивідендів

Надходження від деривативів

Інші надходження

фінансових інвестицій
необоротних активів

Виплати за деривативами

3 4

)

-3459

502

4240

)3345

2350

438

241
197

-2398

-382
438

56

880

3395

3305

3255

3220

3410

2
3400
3405

3415

3300

3350
3355

3390

(
3260
3270

3290

3340

3295

( ) (

4501

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013



22897367

Стаття
Код 
рядка

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за ___рік_________ 2013 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

3 4

Додатко-
вий капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцін-
ках

Вилу-
чений 
капітал

Всього

9 10

3145

1 2

Залишок
4000 12006

5 6 7 8

Зміна облікової 
політики

24020 37171
на початок року
Коригування:

4005

Інші зміни 4090

Виправлення 
помилок

4010

3145
Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 12006 24020 37171

1106

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 1106

Розподіл 
прибутку:

4200
Виплати власникам 
(дивіденди)

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205

Відрахування до 
резервного капіталу 4210

Внески до капіталу
Внески учасників:

4240

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245

Вилучення 
капіталу:

4260
Викуп акцій 
(часток)

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265



Керівник  Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

1 2 3 4 109
Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270

6 7 85

Вилучення частки 
в капіталі

4275

Інші зміни в 
капіталі

4290

Разом змін у 
капіталі

4295

40277
на кінець року

1106 1106

Залишок
4300 12006 3145 25126



накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"Підприємство
Територія
Орган державного управління

51

(082)

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

(085)

З рядка 080 графа 5

З рядка 080 графа 15

Гудвіл 090

2
2

100

Разом

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

01012014
КОДИ

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання підприємство

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

22897367
8036400000

Дата /рік, місяць, число/

за КОПФГ
за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

68.20Надання в оренду власного й орендованого нерухомого майнаВид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

за 20_13_ рік 

1801008Код за ДКУДФорма N 5

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

8

I. Нематеріальні активи 

накопиченої 
амортизації

6

4

6 6

55
61

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

14

накопичена 
амортизація

15

61
67

накопиченої 
амортизації

13

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

12117 1095

6

накопичена 
амортизація

4

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

3

59
65 457

2

010

020
030

060

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1

Права користування природними ресурсами

Права користування майном
Права на комерційні позначення 6
Права на об'єкти промислової власності
Авторське право та суміжні з ним права

070Інші нематеріальні активи
080

040
050

(081)З рядка 080 графа 14

(083)вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

Надійшло за 
рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рікнакопичена 
амортизація

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

Залишок на початок року

Групи нематеріальних активів
Код 
рядка

Втрати від 
зменшення 
корисності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року



З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

(268)

(267)

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

Інвестиційна нерухомість 105

17

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

16

Вибуло за рік

II. Основні засоби 

Групи основних засобів

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(263)

(264)

З рядка 260 графа 5

З рядка 260 графа 15

З рядка 260 графа 14

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

вартість основних засобів, призначених для продажу

1911

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(266)

(261)

(262)

(265)

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

18

знос

15

27981

598
690

170

29445

14
37836

28427

141

49 6

462
716

67631

12

1

10

12

9

378

485

30
64

75 6

158

5

568
626

3
37836

28427

4

27603

28960

462
716

141150

160

67631

49

210

220

170
180
190

200

130
140

1
Земельні ділянки

Капітальні витрати на 
поліпшення земель
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

2
100

110

120

250

260

230
240

Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)
Тварини

Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) 
споруди

Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні 
активи

Разом

Залишок на початок 
року

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

зносу

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

Надійшло за 
рік

знос

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

Код 
рядка

одержані за 
фінансовою 
орендою

знос

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
у тому числі

передані в 
оперативну орендупервісної 

(переоці-
неної) 
вартості

знос

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

зносу

8

Нараховано 
амортизації 

за рікзнос

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість

Втрати від 
зменшення 
корисності

13



%

 

 

 

 

 

 

Каса 
Поточний рахунок у банку 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

610
620

Результат оцінки корисності

Безоплатно одержані активи
Неопераційна курсова різниця

Грошові кошти в дорозі 

основної діяльності

4488

3

Витрати

4

ДоходиНайменування показника

V. Доходи і витрати III. Капітальні інвестиції 

Х

(691)

56
680 
690 

482

рядка 

Еквіваленти грошових коштів 

Х

Доходи від об'єднання підприємств

Х

560

600

Х

1335
1335

(423)

(422)за справедливою вартістю 

за амортизованою собівартістю 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

420

акції

670 

1
55

640 
650 

Код 

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції

Х

(631)

Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати 630

Реалізація фінансових інвестицій

510
520

580
590

540
530

550

570

Код 
рядка

2

450
460

440

470

490

480

660 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

Х

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

500

3 2 1 

Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати

Найменування показника 

З рядків 540 - 560 графа 4

299

асоційовані підприємства

Реалізація інших оборотних активів

492
491

біологічних активів

IV. Фінансові інвестиції 

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

Проценти

Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

дочірні підприємства

призначення

Інші операційні доходи і витрати

1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця

340

Код 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

На кінець року

4
299

На кінець року

рядка

350

5
поточнідовгострокові

432

2

За рік

3
280

Код 
рядка

290

330

310

300

320

Найменування показника

1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів

380

370

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів

За рік

Придбання (вирощування) довгострокових 

Інші

Разом

А. Фінансові інвестиції за методом 

асоційовані підприємства
дочірні підприємства 360

облігації

інші

участі в капіталі в:

підприємств

спільну діяльність

390

непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

Фінансова оренда активів

спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

за собівартістю 

Разом (розд. А + розд. Б)

Найменування показника

(632)

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

1

400
410

Грошові кошти, використання яких обмежено  

З рядка 045 графа 4 Балансу 

(421)

VI. Грошові кошти 

На кінець року 

(633)

З рядка 220 графа 4 Балансу 

за собівартістю 

за справедливою вартістю 

за амортизованою собівартістю (426)

(424)

(425)

Разом 
З рядка 070 гр. 4 Балансу 



 

 

 

 

1
Сировина і матеріали

Будівельні матеріали
Запасні частини

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

810
940 55 55

Товари

890
900

Паливо

Тара і тарні матеріали

Незавершене виробництво

(951)

(952)Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 

Готова продукція

Поточні біологічні активи
860
870
880Малоцінні та швидкозношувані предмети

Матеріали сільськогосподарського призначення

Разом 250

52

820
830
840

2

850

2
800

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

167

29

переданих на комісію 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації 

переданих у переробку 

оформлених в заставу 

910
920

3

Залишок на 
кінець року

8

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

9

збільшення 
чистої вартості 
реалізації*

4 65 2

950

1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

Інша поточна дебіторська заборгованість
послуги

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

4

3

450

2
960

IX. Дебіторська заборгованість

від 18 до 36 
місяців

до 12 
місяців

уцінка

у т. ч. за строками непогашення

Всього на 
кінець року

Переоцінка за рік

Код 
рядка

VIII. Запаси 

Найменування показника
Код 
рядка

Сума

від 12 до 18 
місяців

5

450

3

Балансова 
вартість на 
кінець року

Найменування показника

710
720Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

Види забезпечень і резервів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

Код 
рядка

970

980
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

1

Найменування показника

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

(925)

(921)

(922)

(923)

(924)

7

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Збільшення за звітний рік

Використано у 
звітному році

додаткові 
відрахування

нараховано 
(створено)

4 5

VII. Забезпечення і резерви

621

Залишок на 
початок року

3

Код рядка

730
740Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

750

Разом

775
780

Резерв сумнівних боргів

760
770



Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1252

у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1251

1250

1242
1243

Сума затриманих коштів на кінець року

1110

на початок звітного року

-169
1235

Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1220

1230

1241

на кінець звітного року

Сума

1253

-169

1
Поточний податок на прибуток

Найменування показника

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:

1240

2
1210

3
-169

1225

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами

1160

Код 
рядка

валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих

1120
1130

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

Сума

3

1317

Найменування показника

1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Код 
рядка

2
1300
1310

1312
1313
1314

Код 
рядка

2

1140
1150

1316
1315

з них машини та обладнання

1311

XI. Будівельні контракти XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Сума

3
489



залишок 
на кінець 
року

вибуло за 
рік

надійш-
ло за рік

зміни 
вартос-
ті за рік

вигоди 
від віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на кінець 
року залишок 

на 
початок 
року

Разом

Обліковуються за первісною вартістю

біологічні активи в стані біологічних перетворень 

інші поточні біологічні активи

інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи 
- усього

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

Обліковуються за справедливою вартістю

Код 
рядка

Групи біологічних активів

залишок на початок 
року

надійшло 
за рік

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 
рік

втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності

первіс-
на 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

тварини на вирощуванні та відгодівлі

продуктивна худоба

1410

1420

1421

багаторічні насадження 1413
1414
1415

  в тому числі:

1

Довгострокові біологічні активи 
- усього
в тому числі:
робоча худоба

1430

Х1422
1423
1424

2

1411
1412

Х

Х Х

Х

накопи-
чена 

аморти-
зація

4

первіс-
на 

вартість

3

Х

Х Х

Х

5

Х

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

8 9

Х

10 11

Х

Х

Х

12 13 14 15 16

(1431)

(1432)

(1433)

17

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

6

XIV. Біологічні активи 



Керівник Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

(           )

(           )

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - 
разом

Результат від первісного 
визнання

Найменування показника
Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 
біологічними 
перетво-
реннями

1511

1513
1514

інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва

свиней

молоко

вовна

яйця

у тому числі:
приріст живої маси - усього
з нього:
великої рогатої худоби

плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього

соняшник

ріпак

цукрові буряки (фабричні)
картопля

1540

1

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього
у тому числі:

зернові і зернобобові
з них:

1531

1534

пшениця

соя

1538
1539

1535
1536
1537

1500

1510

1530

1519
1520

1516
1517

1532
1533

1518

1512

1515

(           )

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )
(           )
(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
(           )
(           )
(           )

(           )

(           )

(           )

732

витрати

(            )

111098

первісного 
визнання та 
реалізації

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

(           )

(           )

4

(            )

(           )
(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

дохід

5

(           )

6

(           )

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )
(           )(           )

Уцінка

(           )

Виручка від 
реалізації

(           )

(           )

(           ) (           )

(           )

(           )

Собівартість 
реалізації

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
(           )

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

(           )

(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )

(           )

(           )

(           )
(           )



Дата (рік, місяць, число) 2014 7 01

за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарюванняПідприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльностіНадання в оренду  за КВЕД

Адреса, телефон

v

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"                                                                                  22897367

за міжнародними стандартами фінансової звітності
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

8036400000

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

100
68.20

Середня кількість працівників 117

02217, м.Київ, вул. Електротехнічна 2-А, (044) 510-53-13
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

   I. Необоротні  активи

на 31 червня 2014 р.
Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4

     первiсна вартiсть 1001 67 67
Нематеріальні активи 1000 6 5

Незавершені капітальні інвестиції 1005 299 299
     накопичена амортизація 1002 61 62

     первiсна вартiсть 1011 67631 67629
Основні засоби 1010 38186 38051

Інвестиційна нерухомість 1015
     знос 1012 29445 29578

Довгострокові біологічні активи 1020
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
     інші фінансові інвестиції 1035 1335 1335

Відстрочені податкові активи 1045 473 473

Усього за роздiлом I 1095 40300 40164
Iншi необоротнi активи 1090 1 1

Запаси 1100 250 215
II. Оборотні активи

     Виробничi запаси 1101 250 215
     Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 55 355

     з бюджетом 1135 379 194

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами

1130 477 461

          у тому числі з податку на прибуток 1136 347 194

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 450 450

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх

розрахунків
1145 13 9

Гроші та їх еквіваленти 1165 56 39
Поточні фінансові інвестиції 1160

     Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170

Усього за роздiлом II 1195 1680 1723
Інші оборотні активи 1190

Баланс 1300 41980 41887

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

1200

Пасив
Код

рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1     Готівка 1166



Керівник

Головний бухгалтер

- -

1 2 3 4
   I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12006 12006
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капiтал 1410 3145 3145
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 25126 25151
Неоплачений капітал 1425

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Вилучений капітал 1430
Усього за роздiлом I 1495 40277 40302

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500

Інші довгостроковi зобов'язання 1515
Довгострокові кредити банкiв 1510

Довгострокові забезпечення 1520

     Благодійна допомога 1526
Цільове фінансування 1525

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Усього за роздiлом IІ 1595

Короткострокові кредити банкiв 1600

     довгостроковими зобов'язаннями 1610
Поточна кредиторська заборгованість за:    

     розрахунками з бюджетом 1620 329 381
     товари, роботи, послуги 1615 149 304

     розрахунками зі страхування 1625 68
        у тому числі з податку на прибуток 1621

     розрахунками з оплати праці 1630 1 144

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665

Усього за роздiлом ІII 1695 1703 1585
Інші поточні зобов'язання 1690 880 684

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

1700

Львов Ю.В.

Ковальова С.В.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 344 4

Баланс 1900 41980 41887



2014

Підприємство за ЄДРПОУ

за

Код за ДКУД

)

(

193 ) ( 236

(

(

( 2368

622 641

Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 429 405

)

Інші витрати 2270 (

)

Втрати від участі в капіталі 2255 (

     збиток 2295 (

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -404 -169

) (

( )

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

)

(

25 236

)

(

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240

3 4

Стаття

Дохід від участі в капіталі 2200

)( )

К О Д И

22897367Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-1"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1 2

(найменування)

01

1801003Форма №2

1 Півріччя р.20 14

Дата (рік, місяць, число) 7

Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
7149 7284

( 4430,0

     збиток 2095

Валовий:  
     прибуток

2090
2719,0

)

( 114,0 )Адміністративні витрати 2130

Інші операційні доходи 2120

     збиток 2195

     збиток 2355

Фінансові витрати 2250

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

)

(

)

(

( )

( )

( 1983 ) )

( 4113 )

(

162 )

)

3171,0



Керівник Львов Юрій Володимирович

Головний бухгалтер Ковальова Світлана Василівна

4

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 25 236

1 2 3

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств
2415

Інший сукупний дохід

Стаття Код 

рядка

Накопичені курсові різниці 2410

2405

2445

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 108 58

Витрати на оплату праці 2505 1461 878

Відрахування на соціальні заходи 2510 522 314

Амортизація 2515 134 371

Інші операційні витрати 2520 2205 2492

Разом 2550 4430 4113

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610


