
 Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та  
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних  
Комісії. 

 Директор Іващенко Максим Миколайович 

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

 25.04.2014 
 М.П. (дата) 

 Річна інформація емітента цінних паперів 
   за                   рік 2013 

 І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI  
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ " 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 19121597 
4. Місцезнаходження проїзд Саперно-Слобідський, 30, м. Київ,  
 Голосіївський район, 03039, Україна 

5. Міжміський код, телефон та факс 0445250560, (044) 5250560 
6. Електронна поштова адреса holding@metal.kiev.ua 
 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  
Комісії 25.04.2014 
 (дата) 
2. Річна інформація  №80 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних 
опублікована у  паперів та фондового ринку" 
 28.04.2014 
 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
3. Річна інформація  www.metal.kiev.ua в мережі  
розміщена на власній  Інтернет 25.04.2014 
сторінці (дата) 

 (адреса сторінки) 

 2013 р.  © SMA 19121597 



 
Зміст 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  X 
(розміру часток, паїв) 
7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
9. Інформація про загальні збори акціонерів 
10. Інформація про дивіденди 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента 
2) інформація про облігації емітента X 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери 
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  X 
виникала протягом звітного періоду 
17. Інформація про стан корпоративного управління 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром  
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)  
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після  
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного  
періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення  
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних  
активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні  
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів 
 за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено  
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
23. Основні відомості про ФОН 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
27. Правила ФОН 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів  
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)  
житлового будівництва) 

33. Примітки:  1д - Підприємство не належить до будь-яких обєднань підприємств.  1е - Рейтингове 
 агенство до діяльності підприємства не залучалось 3.5-Ліцензійна діяльність не здійснюється.  4б  
- Підприємство не є емітентом акцій-посадові особи, а також будь-які інші юридичні та фізичні  
особи акціями емітента  не володіють.  Юридичні особи не є засновниками емітента. 5- Дивіденди  
на акції протягом звітного періоду не нараховувались та не виплачувались. 9а, 9в, 9г, 9д - Випуск  
акцій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів протягом  
звітного періоду Підприємство не здійснювало.Викуп власних акцій Підприємство не здійснювало- 
не є емітентом акцій.  11г, 11г - Товариство не займається діяльністю, що класифікується як  
переробна, добувна промисловість, або виробництво та розповсюдження газу та води за КВЕД. 12- 
24 Іпотечні цінні папери Підприємство не випускались, на балнсі Підприємства іпотечні облігації  
відсутні.  13. Діяльність щодо якої потрібно заповнювати інформацію про обсяги виробництва та  
реалізації а також собівартості виробництва емітентом не ведеться. 26 - Збори акціонерів не  
проводились, оскільки Товариство не має акціонерів. Посада корпоративного секретаря не  
передбачена. 27 - Зобовязання емітента не включають зобовязань щодо зобов'язання за кредитом,  
за сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому 
числі  
за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 28 - Звітність  
Підприємства відповідно до Міжнародних стандартів не складалась. 

 

 

 



 
ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З  
 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ " 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А00 №051663 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
3. Дата проведення державної реєстрації 19.07.2001 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)       29750,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 
8. Середня кількість працівників (осіб)    68 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Оптова торгівля металами та металевимирудами 46.72 

[2005]Виробництво гумових шин, покришок та камер 25.11 

[2010]Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19 

10. Органи управління підприємства:   Вищий орган правлыння -загальні зобори учасників. 
Виконачий орган - правління Товариства, на чолі з Директором Товарисва. 
Контролюючий орган - Ревізійна комісія. 
Інші органи управління у Товариства не створювалися. 
11. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  Філія "Залізничне відділення 
Промінвестбанку в  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  м.Київ" 
 у національній валюті 
 2) МФО банку 322153 
 3) поточний рахунок 26000302361723 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  Філія "Залізничне відділення 
Промінвестбанку в  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  м.Київ" 
 у іноземній валюті 
 5) МФО банку 322153 
 6) поточний рахунок 26000302361723 

 



 
13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

1) найменування Метал Холдінг Львів 

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 33286209 
4) місцезнаходження м. Львів, вул. В. Навроцького, буд. 1, корпус А 

5) опис: Емітент є учасником Товариства. Часка у статутному капіталі ТОВ "Метал Холдінг Львів"  
складає 90%, та обліковується у емітента як інші довгострокові інвестиції. Протягом звітного року 
 емітент не приймав участі у створенні нових підприємств, будь-які інші активи до статутного  
капіталу у вигляді внесків не передавались. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) найменування Гулянецький щебзавод 

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 33201062 
4) місцезнаходження 11500, с. Бондарівка, Коростенський район,  
 Житомирської області. 

5) опис: Емітент є учасником Товариства за методом участі у капіталі. Частка у статутному капіталі  
ТОВ "Гулянецький щебзавод" складає 44,58%. Протягом звітного  року емітент не приймав участі у 
 створенні нових підприємств. У звітному році відбулось збільшення статутного капіталу. Часка  
емітента була сплачена грошовими коштами, будь-які інші активи у формі внеску до статутного  
капіталу інших підприємств не передавались. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  
 (розміру часток, паїв) 
 Найменування юридичної  Код за  Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ЄДРПОУ  (часток, паїв), які  
 учасника засновника  належать  
 засновнику та/або  
 та/або  учаснику (від  
 учасника загальної кількості) 
  

 Прізвище, ім'я, по батькові  Серія, номер, дата видачі та найменування органу,  Відсоток акцій  
 фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної кількості) 
  

Лойченко Сергій Валентинович СО, 626625, 29.03.2001, Дарницьким РУ ГУ МВС України в  74,00000000000 
 м. Києві 
Побережнюк Володимир Леонідович СН, 696531, 02.04.1998, Старокиївським РУ ГУ МВС України
 12,50000000000 
  в м. Києві 
Мельник Олег Миколайович СО, 605921, 27.03.2001, Ватутінським РУ ГУ МВС України в  12,50000000000 
 м. Києві 
Лойченко Тетяна Юріївна МЕ, 164902, 08.10.2002, Подільским РУ ГУ УМВС України 1,00000000000 

 Усього: 100,00000000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Іващенко Максим Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  ТТ, 101652, 04.04.2012, Деснянське РУ ГУ УМВС України у  
(серія, номер, дата видачі, орган,  м. Києві 
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1980 
5) освіта** Вища юридична 

6) стаж керівної роботи (років)**  7 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: СП ТОВ "Метал Холдинг",  
 юрисконсульт 
8) дата обрання та термін, на який  31.05.2013 безстроково 
обрано 
9) опис:  Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня.  
Повноваження та обовязки згідно положення передбачених Статутом-управління діяльностю  
емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не  
обіймає. 

1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Українець Тетяна Леонiдiвна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  СМ, 210014, 16.12.1999, Ірпенський МВГУ МВС України в  
(серія, номер, дата видачі, орган,  Київській області 
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1961 
5) освіта** Вища, Київський державний економiчний унiверситет. 

6) стаж керівної роботи (років)** 16 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: IПМУ, бухгалтер 
8) дата обрання та термін, на який  20.07.2001 безстроково 
обрано 
9) опис:  Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини  відсутня.  
Повноваження та обовязки згідно положень передбачених Статутом-облік і управління діяльністю  
емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не  
обіймає. 
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1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Лойченко Тетяна Юрiївна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  МЕ, 164902, 08.10.2002, Подільським РУГУ МВС України 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 12 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
8) дата обрання та термін, на який  20.07.2001 безстроково 
обрано 
9) опис:  Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини  відсутня.  
Повноваження та обовязки згідно положень передбачених Статутом-контроль і управління  
діяльністю емітента. Винагорода виплачувавлась лише у грошовій  формі. Посад на інших  
підприємствах не обіймає. 
 
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  ПАТ "Національний депозитарій України" 
особи або прізвище, ім'я та по  
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, Подільський, 01001, Україна 

Номер ліцензії або іншого  0 
документа на цей вид діяльності 
Назва державного органу, що видав Наявність ліцензії не передбачено 
 ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  01.01.1000 
документа 
Міжміський код та телефон (044) 2796539 
Факс (044) 279-12-25 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 
Опис: Професійна депозитарна діяльність. Договір про обслуговування емісії №Е7562 від  
15.08.2013р. 



2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій): 
1) процентні облігації 
 Дата  Номер  Найменування органу, що  Номінальна  Кількість у  Форма  Загальна  Процентна Термін  Сума виплачених  Дата  
 реєстрації  свідоцтва про  зареєстрував випуск вартість  випуску  існування та  номінальна   ставка (у  виплати  процентів за  погашення 
 випуску реєстрацію  (грн) (шт.) форма випуску вартість (грн) відсотках) процентів звітний період   облігацій 
 випуску (грн) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 24.03.2009 02/10/2/2009 Державна комісія з цінних паперів  50000,00 100 Бездокументарні  5000000,00 30 з 24.03.2009р.  647276,70 24.03.2014 
 та фондового ринку іменні по 25.03.2014р. 

Опис: Звичайні, процентні іменні облігації серії С, що вільно обертаються без додаткового забезпечення. Продаж облігацій відбувався через уповноваженого торговця цінними 
паперами  
ТОВ "Київ Сек'юрітіз Груп". Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, є розширення асортименту та збільшення товарних запасів метелопродукції,  
для задоволення потреб споживачів, покращення сервісу, розширення ринків збуту продукції та зростання обсягів реалізації. Факти лістингу/делістингу у звітному періоді не  
відбувалися. 
 18.08.2008 09/10/2/2008 ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ ЗЦIННИХ  50000,00 400 Бездокументарні  20000000,00 30 з 20.08.2008р.  5824161,63 19.08.2013 
 ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО  іменні по 19.08.2013р. 
 РИНКУ 

Опис: Іменні, процентні облігації, серії В що вільно обертаються без додаткового забезпечення. Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась на внутрішньому офіційно  
організованому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не відбувалось. Емісія облігацій погашена повністю, відповідно до положень 
проспекту  
емісії. 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку 
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
"МЕТАЛ ХОЛДIНГ"створене 22.09.1994 р.  (код ЄДРПОУ 19121597) , юридична адреса : м.Київ, про-д  
Саперно-Слобiдський 30;свiдоцтво про державну реєстрацiю № 051663, видане Голосiївською  
районною у мiстi Києвi  державною адмiнiстрацiєю 19.07.2001 року, розмiр статутного фонду 29750 грн.  
Метою СП ТОВ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ" є здiйснення пiдприємницької, господарської комерцiйної та iншої  
дiяльностi , пов"язаної з виробництвом товарiв , виконанням послуг , проведенням фiнансових та iнших  
операцiй  для задоволення громадських потреб i отримання прибутку. 

Інформація про організаційну структуру емітента 
Організаційна структура  емітента, у звітному періоді,  представлена виконавчим органам -  Директором  
Товариства. Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників. Органом, що здійснює  
контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності є Ревізійна комісія на чолі з Головою  
ревізійної комісії. 

Інформація про чисельність працівників 
Середньорічна чисельність працівників складає 68 осіб. 
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
Емітент не належить до будь-яких обєднань підприємств. 
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами, установами. 
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 
Опис обраної облікової політики 
Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним  
бухгалтером. Застосовувані методи та принципи ведення обліку розроблені відповідно до Закону  
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та національних стандартів ПСБО.  
Межа суттєвостi в облiку встановлена в розмiрi 2,5 тис.грн.  Облік основних засобів здійснюється згідно з 
 вимогами Податкового кодексу України, облік  ТМЦ здійснюється за методом ФІФО. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
Торгівля металопрокатом, торгівля виробами з металу. 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
Операції щодо придбання та відчеження активів, у розмірах, що могли суттєво вплинути на фінансово- 
майновий стан Товариства не здійснювались. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого  
органу, афілійованими особами 
Будь-які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого  
органу, афілійованими особами не проводились. 

Інформація про основні засоби емітента 
Станом на 31.12.2013р. основні засоби за первісною вартістю складають90315 тис. грн.; знос основних  
засобів 38182тис. грн.; залишкова вартість основних засобів – 52000 тис. грн.; 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
Основними проблемами якi впливають на дiяльнiсть емiтента є: нестабiльнiсть законодавчої бази в  
Українi; постiйнi змiни в податковiй та кредитно - фiнанансовiй полiтицi; не стабiльна полiтична ситуацiя 
 в країнi; наслідки фінансової кризи, погiршення економiчної ситуацiї в  країни. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за  
порушення законодавства 
Штрафні санкції протягом звітного періоду не накладались та не сплачувались. 
 2013 р.  © SMA 19121597 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фінансування діяльності відбувається за рахунок отриманого прибутку, а також за рахунок залучених  
коштів (кредитів банку, тощо).. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
Договори, якi були укладенi з постачальниками та покупцями в звiтному перiодi, виконанi в повному  
обсязi. Укладених, але не виконаних контрактів станом на кінець періоду немає. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
Стратегія подальшої діяльності емітента не розроблена та не затверджена. 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
Політика щодо досліджень та розробок не визначена. 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або  
його посадові особи 
Інформація щодо судових справ стороною в яких виступає емітент відсутня. 
Інша інформація 
Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв  
дiяльностi Емiтента, Товариство не володiє. 
 
 
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби  Орендовані основні засоби  Основні засоби, всього  
 (тис.грн) (тис.грн) (тис.грн) 
 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 
1.Виробничого призначення: 56665 52000 0 0 56665 52000 
  будівлі та споруди 24621 23563 0 0 24621 23563 
  машини та обладнання 13070 11214 0 0 13070 11214 
  транспортні засоби 999 18 0 0 999 18 
  інші 17975 17205 0 0 17975 17205 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 56665 52000 0 0 56665 52000 
Опис: Основні засоби емітента представлені виключно основними засобами виробничого призначення, серед яких є  
будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, які розподілені на групи основних  
засобів, згідно з чинним законодавством. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013р.  
становить90182тис. грн. Знос 38182 тис. грн., що становить близько 42,34%%. Основні засоби задіяні та  
використовуються на 100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Обмежень щодо використання  
основних засобів не існує. 
 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 147122 143026 
Статутний капітал (тис. грн) 30 30 
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 30 30 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний  
періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів   
акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового  
ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного  
періоду становить 147092 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 147092 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього  



періоду становить 142996 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 142996 тис.грн.  

Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою  відповідальністю не менша від  
статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України  
дотримуються. 
 
 
3. Інформація про зобов’язання емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена  Відсоток за  Дата погашення 
 частина боргу  користування  
 (тис.грн) коштами (% річних) 
Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 5000 X X 
у тому числі: X 5000 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 
Зобов"язання по облiгацiям серії "С"  24.03.2009 5000 30 24.03.2014 
Свідоцтво №02/10/2/2009. Дата реєстрації  
24.03.2009р. 

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X 
 власним випуском): 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X 
 випуском): 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за  
кожним видом): 
за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0 X X 
 права (за кожним видом): 
Податкові зобов’язання X 328 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов’язання X 101 X X 
Усього зобов’язань X 5429 X X 
Опис: Загальний розмір зобов’язань Товариства станом на 31.12.2013р. становить 5429 тис. грн. в т.ч.:  
1) Довгострокові зобов’язання 5000 тис. грн.  2) Поточні зобов’язання 429  тис. грн. 

 

 

 



 
 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2014.01.01 
Підприємство СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З  за ЄДРПОУ 19121597 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ " 
Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно- Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 
правова форма  
господарювання 
Вид економічної Оптова торгівля металами та металевими рудами за КВЕД 46.72 
діяльності 
Середня кількість працівників 68 
Адреса,  проїзд Саперно-Слобідський, 30, м. Київ, Голосіївський район, 03039, Україна, 0445250560 
телефон 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний  
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.2013 р. Форма № 1 Код за ДКУД  1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000           71           59 
    первісна вартість 1001          430          403 
    накопичена амортизація 1002          359          344 
Незавершені капітальні інвестиції 1005         5435         6846 
Основні засоби 1010        56665        52000 
    первісна вартість 1011        90315        90182 
    знос 1012        33650        38182 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            0            0 
інші фінансові інвестиції 1035         6953        22275 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040            0            0 
Відстрочені податкові активи 1045          352          144 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095        69476        81324 



 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100        17842          145 
    Виробничі запаси 1101          686          134 
    Незавершене виробництво 1102            0            0 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104        17156            8 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120           15            0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125        60260        64287 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0            0 
    з бюджетом 1135            0         2984 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155        10036         3575 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165          928          222 
    Готівка 1166            0            0 
    Рахунки в банках 1167            0            0 
Витрати майбутніх періодів 1170            7            4 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180            0            0 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182            0            0 
    резервах незароблених премій 1183            0            0 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190          101           10 
Усього за розділом II 1195        89189        71227 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 
Баланс 1300       158665       152551 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400           30           30 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405            0            0 
Додатковий капітал 1410          788          788 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415            7            7 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420       142201       146297 
Неоплачений капітал 1425            0 ( )           0 ( ) 
Вилучений капітал 1430            0 ( )           0 ( ) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495       143026       147122 
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення       
Відстрочені податкові зобов’язання 1500            0            0 
Пенсійні зобов’язання 1505            0            0 
Довгострокові кредити банків 1510            0            0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515         5841         5000 
Довгострокові забезпечення 1520            0            0 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530            0            0 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532            0            0 
    резерв незароблених премій 1533            0            0 
    інші страхові резерви 1534            0            0 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595         5841         5000 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600         1400            0 
Векселі видані 1605            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615         5443           14 
    розрахунками з бюджетом 1620         1463          328 
        у тому числі з податку на прибуток 1621            0            0 
    розрахунками зі страхування 1625            0            0 
    розрахунками з оплати праці 1630           20            5 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635          789            8 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640          163            1 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650            0            0 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690          520           73 
Усього за розділом III 1695         9798          429 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       158665       152551 
Примітки: д/н 
Керівник Іващенко Максим Миколайович 
Головний бухгалтер         Українець Тетяна Леонідовна 
 
 
 



 КОДИ 
Підприємство СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З  Дата  (рік, місяць, число) 2014.01.01 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ " за ЄДРПОУ 19121597 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2013 рік 
 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000       129573       184592 
Чисті зароблені страхові премії 2010            0            0 
    Премії підписані, валова сума 2011            0            0 
    Премії, передані у перестрахування 2012            0            0 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013            0            0 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014            0            0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (        99956 )       146295 (
 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (            0 )            0 (
 ) 
Валовий: 2090        29617        38297 
     прибуток 
     збиток 2095 (            0 )            0 (
 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110            0            0 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111            0            0 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0            0 
Інші операційні доходи 2120          966         8394 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 
    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 
Адміністративні витрати 2130 (         4072 ) (         4840 ) 
Витрати на збут 2150 (        12596 ) (        15791 ) 
Інші операційні витрати 2180 (         4599 ) (        24618 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 
    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190         9316         1442 
     прибуток 
     збиток 2195 (            0 ) (            0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220            0           17 
Інші доходи 2240          287        17307 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (         1850 )         2693 (
 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )            0 (
 ) 
Інші витрати 2270 (          132 )        16624 (
 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290         7621            0 
    прибуток 
    збиток 2295 (            0 )          551 (
 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (2200) (2717) 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350         5421            0 
     прибуток 
     збиток 2355 (            0 )         3268 (
 ) 
 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            0            0 
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            0            0 
 Накопичені курсові різниці 2410            0            0 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415            0            0 
 Інший сукупний дохід 2445            0            0 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            0            0 
 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455            0            0 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            0            0 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465         5421 (3268) 
 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500          647          271 
 Витрати на оплату праці 2505         3654         4342 
 Відрахування на соціальні заходи 2510         1365         1618 
 Амортизація 2515         5933         7045 
 Інші операційні витрати 2520         9005        11736 
 Разом 2550        20604        25012 
 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600          0,00          0,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605          0,00          0,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610          0,00          0,00 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615          0,00          0,00 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: д/н 

Керівник Іващенко Максим Миколайович 

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідовна 
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Підприємство СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З  Дата  (рік, місяць, число) 2014.01.01 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ " за ЄДРПОУ 19121597 

 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 за 2013 рік 
 Форма № 3-н Код за ДКУД  1801006 
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 
  надходження видаток надходження видаток 
 1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності           
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до  3500          7621             0             0             0 
оподаткування 
Коригування на: 3505          5933  X             0  X 
    амортизацію необоротних активів 
    збільшення (зменшення) забезпечень 3510             0             0             0             0 
    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515          1628             0             0             0 
    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших  3520             0           155             0             0 
негрошових операцій 
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521             0             0             0             0 
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою  3522             0             0             0             0 
вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів,  3523             0             0             0             0 
утримуваних для продажу та груп вибуття 
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524             0             0             0             0 
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526             0             0             0             0 
Фінансові витрати 3540  X          1850  X             0 
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550         17256             0             0             0 
Збільшення (зменшення) запасів 3551             0             0             0             0 
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552             0             0             0             0 
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за  3553             0             0             0             0 
продукцію, товари, роботи, послуги 
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської  3554             0             0             0             0 
заборгованості 
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556             0             0             0             0 
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557             0             0             0             0 
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560             0          6630             0             0 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської  3561             0             0             0             0 
заборгованості за товари, роботи, послуги 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської  3562             0             0             0             0 
заборгованості за розрахунками з бюджетом 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської  3563             0             0             0             0 
заборгованості за розрахунками зі страхування 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської  3564             0             0             0             0 
заборгованості за розрахунками з оплати праці 
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566             0             0             0             0 
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567             0             0             0             0 
Грошові кошти від операційної діяльності 3570         23803             0             0             0 
Сплачений податок на прибуток 3580  X          1849  X             0 
Сплачені відсотки 3585  X             0  X             0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195         21954             0             0             0 
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 1 2 3 4 5 6 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності           
Надходження від реалізації: 3200            80  X             0  X 
    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3205           345  X             0  X 
Надходження від отриманих: 3215             0  X             0  X 
    відсотків 
    дивідендів 3220             0  X             0  X 
Надходження від деривативів 3225             0  X             0  X 
Надходження від погашення позик 3230             0  X             0  X 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235             0  X             0  X 
господарської одиниці 
Інші надходження 3250             0  X             0  X 
Витрачання  на придбання: 3255  X         15402  X             0 
    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3260  X          2880  X             0 
Виплати за деривативами 3270  X             0  X             0 
Витрачання на надання позик 3275  X             0  X             0 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280  X             0  X             0 
господарської одиниці 
Інші платежі 3290  X             0  X             0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295             0         17857             0             0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності           
Надходження від: 3300             0  X             0  X 
Власного капіталу 
Отримання позик 3305          2700  X             0  X 
Надходження від продажу частки в дочірньому  3310             0  X             0  X 
підприємстві 
Інші надходження 3340             0  X             0  X 
Витрачання на: 3345  X             0  X             0 
Викуп власних акцій 
Погашення позик 3350  X          4550  X             0 
Сплату дивідендів 3355  X          1325  X             0 
Витрачання на сплату відсотків 3360  X             0  X             0 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365  X             0               0 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370  X             0  X             0 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у  3375  X             0  X             0 
дочірніх підприємствах 
Інші платежі 3390  X             0  X             0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395             0          3175             0             0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400           922             0             0             0 
Залишок коштів на початок року 3405           928  X             0  X 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410             0          1628             0             0 
Залишок коштів на кінець року 3415           222             0             0             0 
Примітки: д/н 

Керівник Іващенко Максим Миколайович 

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідовна 
 
 
 
 



 КОДИ 
Підприємство СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З  Дата  (рік, місяць, число) 2014.01.01 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДIНГ " за ЄДРПОУ 19121597 

 Звіт про власний капітал 
 за 2013 рік 
 Форма № 4 Код за ДКУД  1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний капітал дооцінках вий капітал капітал ділений  чений капіталчений капітал 
 прибуток  
 (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000         30          0        788          7     142201          0          0     143026 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зміна облікової політики 
Виправлення помилок 4010          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни 4090          0          0          0          0          0          0          0          0 
Скоригований залишок на початок року 4095         30          0        788          7     142201          0          0     143026 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0       5421          0          0       5421 
період 
Інший сукупний дохід за звітний період 4110          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112          0          0          0          0          0          0          0          0 
Накопичені курсові різниці 4113          0          0          0          0          0          0          0          0 
Частка іншого сукупного доходу  4114          0          0          0          0          0          0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 
Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0 (1325)          0          0 (1325) 
Виплати власникам (дивіденди) 
Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205          0          0          0          0          0          0          0          0 
капіталу 
Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0          0          0          0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету  4215          0          0          0          0          0          0          0          0 
відповідно до законодавства 

 2013 © SMA 19121597 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 
Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          0          0          0 
заохочення 
Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          0          0          0 
Внески до капіталу 
Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          0          0          0 
Викуп акцій (часток) 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265          0          0          0          0          0          0          0          0 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення частки в капіталі 4275          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зменшення номінальної вартості акцій 4280          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни в капіталі 4290          0          0          0          0          0          0          0          0 
Придбання (продаж) неконтрольованої частки 4291          0          0          0          0          0          0          0          0 
 в дочірньому підприємстві 
Разом змін у капіталі 4295          0          0          0          0       4096          0          0       4096 
Залишок на кінець року 4300         30          0        788          7     146297          0          0     147122 
Примітки: д/н 

Керівник Іващенко Максим Миколайович 

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідовна 
 
 
 
 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.  ТОВ "Аудиторська фірма "БІнА" 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер  23285643 
облікової картки платника податків -  
фізичної особи) 
Місцезнаходження аудиторської фірми,  02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12 
аудитора 

Номер та дата видачі свідоцтва про  0960 26.01.2001 
включення до Реєстру аудиторських фірм  
та аудиторів, виданого Аудиторською  
палатою України 
Реєстраційний номер, серія та номер, дата  д/н, д/н д/н,  д/н 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення  
до реєстру аудиторських фірм, які можуть  
проводити аудиторські перевірки  
професійних учасників ринку цінних  
паперів 
Текст аудиторського висновку (звіту) 
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звiтності. Спільного підприємства у формі Товариства з 
 обмеженою відповідальністю «Метал Холдінг» станом на 31.12.2013 року.  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 
 Ми провели аудит фінансової звітності Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Метал Холдінг», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року, звіту про фінансові  
результати за 2013 рік, звіту про рух  грошових коштів за 2013 рік, звіту про власний капітал за  2013 рік, примітки до  
річної фінансової звітності за 2013 рік. Підстава для  перевірки: Закони України  «Про  цінні  папери та фондовий  
ринок», «Про  господарські  товариства», «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання  ринку  цінних   
паперів  в  Україні», «Про  аудиторську  діяльність», «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації  
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджені Рішенням Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 29.09.2011 р. № 1360, Міжнародних стандартів контролю  
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання 
 думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», МСА 705 
 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у  
звіті незалежного аудитора». 
Відповідальність управлінського персоналу за  фінансову звітність. Керівництво несе відповідальність за складання і  
достовірне представлення цієї фінансової звітності згідно з Національними Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського  
обліку, (далі – П(с)БО). Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю,  
необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок 
внаслідок 
 недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських  
оцінок, доцільних в умовах, що склалися. 
Відповідальність Аудитора.  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі  
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти  
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої  
впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та  
розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку  
ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку  
цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання  
попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою  
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку  
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
 оцінку загального подання  фінансової звітності.  
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 
 01.11.2013 р., оскільки ця дата передувала нашому призначенню Аудитором Товариства. Через характер облікових  
запасів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. 
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити  
кількість запасів, фінансову звітність слід вважати такою, що складена відповідно до концептуальної основи фінансової  
звітності загального призначення.  



Висновок. На думку Аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування умовно -
позитивного висновку, що фінансовий звіт за наслідками роботи в 2013 році Спільного підприємства у формі  
Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Холдінг» підготовлений на концептуальній основі  Положень  
(стандартів) бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію згідно  
з визначеною концептуальною основною фінансової звітності і відповідає вимогам чинного законодавства та  
нормативних актів України.  
Пояснювальна частина. Відомості про умови договору на проведення аудиту Дата та номер договору:  27.02.2014 року   
№ 27/02; період, яким охоплено період  з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. Перевірка проводилась з 28.02.2014 р. по   
27.03.2014 р. за місцезнаходженням  Товариства - м. Київ, Саперно – Слобідський проїзд, 30.Висновок незалежного  
аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013 року видано 27.03.2014 р.   Перевірка  
проводилась з відома Директора Іващенко Максима Миколайовича, в присутності головного бухгалтера Українець  
Тетяни Леонідівни, які, відповідно до законодавства та установчих документів, є відповідальними за організацію  
бухгалтерського обліку  та забезпечення фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних  
документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.  Для здійснення   
аудиторської  перевірки  були використані наступні документи Товариства : 
- статутні документи; 
- господарські угоди та контракти; 
- бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку; 
- оборотно – сальдові баланси; 
- фінансова звітність за 2013 рік: Баланс (Форма № 1) станом на 31.12.2013 р.; Звіт про фінансові результати (Форма №  
2) за 2013 р.; Звіт про рух  грошових коштів (Форма № 3) за 2013 р.; Звіт про власний капітал (Форма № 4)  за  2013 р.; 
- інші документи Товариства. 
Відомості про ТовариствоПовне найменування Спільне підприємство у формі Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Метал Холдінг». Код за ЄДРПОУ 191215. Населений пункт (місто)  м. Ки. Район Голосіївський 
Поштовий індекс 03039Вулиця, будинок  Саперно – Слобідський проїзд, 30 
Номер запису в Єдиному  державному реєстрі 1 068 120 0000 001581Дата видачі 19.07.2001 Орган, що видав  
свідоцтво Голосіївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiЗареєстрований статутний капітал (тис.грн.)
 30 
Види діяльності за КВЕД-2010 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 
25.11 Виробництво будівельних конструкцій і частин конструкцій 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в  
неспеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний  транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері  
транспорту41.20 Будівництво житлових і не житлових будівель 
Аудиторська думка стосовно окремих показників фінансової звітності            
Фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена за вимогами затверджених в Україні  Положень (стандартів)   
бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО). В зв’язку з цим, Аудитором прийнято до уваги, що Законом України від  
12.05.2011 р. № 3332-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  
Україні» передбачено складати фінансову звітність (у тому числі консолідовану) за МСФЗ публічними АТ, банками,  
страховиками та підприємствами, які провадять види діяльності, перелік яких має визначати КМУ. Решта підприємств (в 
 т. ч. Товариство) самостійно приймають рішення про доцільність застосування МСФЗ.  Аудитором враховано вимоги  
Міністерства фінансів України, а саме: «Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти господарювання  
зобов’язані виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку  
подання фінансової звітності, а також нормативно-правових актів щодо документального забезпечення записів у  
бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо». На цій підставі Аудитором прийняті до уваги вимоги:- 
Наказу 
 Мінфіну від 27.06.2013 р. № 627 «Про затвердження змін до деяких нормативно правових актів з бухгалтерського 
обліку»;- Наказу Мінфіну від 30.12.2013 р. № 1192 «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з  
бухгалтерського обліку»;- Наказу Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо  
облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;- Наказу Мінфіну  
від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні  
вимоги до фінансової звітності».- Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені   
наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433; - Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової  
звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476. Здійснивши відповідні аудиторські дії щодо вивчення 
 цих документів, зазначається, що бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався  
бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом  
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, П(с)БО, на основі  
застосування бухгалтерського програмного забезпечення «1-С: Підприємство. Версія 7.7».  При перевірці було  
встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових документів, дані в яких  
відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів – ордерів, аналітичних  
відомостей та інших регістрів обліку задовільний. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i  
фiнансової звiтностi, перед складанням рiчної фiнансової звiтностi Товариством згідно наказу від 22.11.2013 р. № 36  
проводилася iнвентаризацiя активiв та зобов'язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по інвентаризації основних засобiв,  
нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої  
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 г. № 69, iз змiнами та доповненнями. На основі проведених тестів  
Аудитор  зазначає, що бухгалтерський облік Товариства ведеться у  відповідності до вимог Закону України «Про  
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, П(с)БО), та інших нормативних  
документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих Товариством до перевірки Аудитору даних  
регістрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2013 р.  Інформація  
щодо активів Товариства I. Розділ «Необоротні активи» Станом на 31.12.2013 р. необоротні активи Товариства  
становили  81324 тис. грн., до їх складу входили: 



1).  Нематеріальні активи: Залишкова вартість        –  59 тис.грн. Первісна вартість             –  430 тис.грн.Накопичена  
амортизація –  344 тис.грн. Облік нематеріальних активів організовано згідно з Положенням (стандартом)  
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999  
р. № 242, із змінами та доповненнями.2). Незавершені капітальні інвестиції – 6846 тис.грн., вартість не введених в  
експлуатацію основних засобів, підтверджена актами виконаних робіт.  Облік витрат, що включені в ряд. 1005  
«Незавершені капітальні інвестиції», відповідає вимогам П(с)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства  
фінансів України від 31.12.1999 року № 318, із змінами та доповненнями, який застосовується до обліку витрат за  
будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених П(с)БО 18 «Будівельні  
контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 року № 205, із змінами та  
доповненнями. 3). Основні засоби: Залишкова вартість     - 52000 тис.грн.Первісна вартість          - 90182 тис.грн. Знос  
основних засобів   - 38182 тис.грн.Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом)  
бухгалтерського обліку  7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року  
№ 92, із змінами та доповненнями. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів дозволяє правильно відобразити  
в обліку їх надходження та реалізацію. Обмежень на використання майна Товариства немає. Серед основних засобів,  
що рахуються на балансі Товариства, орендованих немає. 4). Довгострокові фінансові інвестиції: 
- інші фінансові інвестиції – 22275 тис.грн., в тому числі  внески Товариства інших у статутний капітал інших  
підприємств – 18300 тис.грн; сума придбаних акцій інших підприємств – 3975 тис.грн.  Облік фінансових інвестицій  
організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №12 «Фінансові інвестиції», затвердженим  
наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 року № 91, із змінами і доповненнями. 
5). Відстрочені податкові активи – 144 тис.грн. - відображено суму  податку  на  прибуток, що підлягає відшкодуванню в 
наступних періодах  унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. 
ІІ. Розділ «Оборотні активи» Станом  на  31.12.2013 р.  оборотні  активи  Товариства становили                    71227  
тис.грн.,  з них: 1). Виробничі запаси  –    137 тис.грн. 2). Товари                    –     8  тис.грн.Бухгалтерський облік  
запасів відображався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  9 «Запаси», затвердженого наказом 
 Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246, зі змінами та доповненнями. 
3). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 64287 тис.грн. Заборгованість реальна, має  
плинний характер, з термінами виникнення  до 3 місяців. 4). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  
становить       2984 тис. грн.Ґ з яких 3740 тис.грн. – сума фінансової допомоги іншим юридичним особам. 
5). Інша поточна дебіторська заборгованість – 3575 тис.грн. Бухгалтерський   облік   дебіторської    заборгованості     
ведеться       відповідно   до Положення     (стандарту)     бухгалтерського  обліку   10  «Дебіторська   заборгованість»,  
  затвердженого  наказом   Міністерства  фінансів України від 08.10.1999 року № 237, із  змінами та доповненнями. 
6). Гроші та їх еквіваленти: залишок на поточних рахунках в національній валюті –  222 тис.грн. Залишок грошових  
коштів підтверджується відповідними виписками банківських установ.7). Витрати майбутніх періодів – 4 тис.грн. це  
витрати (вартість підписки на професійні періодичні видання на 2014 р.), що мали місце протягом поточного звітного  
періоду, але належать до наступних звітних періодів. 8). Інші оборотні активи – 10 тис.грн. - відображено суми  
оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи", а саме сальдо  
субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".Інформація щодо зобов’язань ТоваристваI. Розділ «Власний   капітал»   
Товариства  станом  на  31.12.2013  р. становив 147122 тис.грн., з них: 1). Статутний капітал Товариства станом на  
31.12.2013 р. становить  30 тис.грн. відповідно до суми, зафіксованої в Статуті. На момент проведення аудиторської  
перевірки статутний капітал Товариства  повністю сплачений і  його розмір на протязі  2013 р. не змінювався.                 
2). Додатковий капітал – 788 тис.грн. – відображено суму дооцінок необоротних активів (основних засобів), здійснених 
 в період 1993–1996 р.р. згідно Постанов Кабміну України. На протязі 2013 р. сума додатково капіталу була незмінною.  
3). Резервний капітал – 7 тис.грн. – це сума резервів чистого прибутку Товариства, що накопичується відповідно до  
вимог рішень зборів учасників. На протязі 2013 р. сума резервного капіталу була незмінною. 4). Нерозподілений  
прибуток – 146297 тис.грн., в т. ч. чистий прибуток за наслідками фінансово–господарської діяльності Товариства у  
2013 р. склав 5421 тис.грн. Дивіденди, за наслідками роботи Товариства у 2012 р. були  нараховані та сплачені  
учасникам у 2013 р. в сумі 1325  тис.грн. Розділ балансу «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» станом  на   
31.12.2013  року становить 5000 тис.грн., з них 1). Інші довгострокові зобов’язання – 5000 тис.грн. -  сума розміщених 
 облігацій власної емісії з терміном погашення – 02.04.2014 року. Розділ балансу «Поточні зобов’язання і забезпечення» 
 – 429 тис.грн., в тому числі:1). Поточна кредиторська заборгованість за:-  товари, роботи, послуги – 14 тис.грн.   
Станом на 31.12.2013 року суми кредиторської заборгованості з простроченим терміном виникнення (більше трьох  
років) не рахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру. 
-  з бюджетом – 328 тис.грн. найбільші суми заборгованості рахуються по податку на додану вартість – 219 тис.грн.,  
податку на землю –  109 тис.грн. - з оплати праці                   -   5 тис. грн.  - за одержаними авансами     -   8 тис.грн.  
- з учасниками                   -      1 тис.грн.  2). Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2013 року – 73 тис.грн  
 Бухгалтерський облік   зобов'язань у СП «Метал Холдінг» ведеться відповідно до Положення  (стандарту)   
бухгалтерського обліку 11  «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року  
№ 20, зі змінами та доповненнями. Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року становить                 152551  
тис.грн. (Сто п’ятдесят два  мільйона п’ятсот п’ятдесят одна тисяча  грн.). На підставі даних балансу Товариства станом  
на 31.12.2013 р. Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними 
 документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється  
згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР  щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від  
17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України: Якщо після закінчення 
другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю  
виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу  
і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення 
 додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального  
розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. 
Розрахунок вартості чистих активів   1 Склад активів ,які приймаються до розрахунк1.1 Необоротні активи 



 Нематеріальні активи (залишкова вартість) 100 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Основні 
засоби (залишкова 
 вартість) 1010 5 Довгострокові фінансові інвестиц - інші фінансові інвестиції 1035
 22275  Відстрочені податкові 
 активи 104Вс 8131.2 Оборотні актив  Виробничі запаси 1101  Товари 11  Дебіторська заборгованість 
за  
товари, роботи, послуги 1125 64 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2  
Інша поточна  
дебіторська заборгованість 1155   Гроші та їх еквіваленти 1165 222 Витрати майбутніх періодів
 117  Інші  
оборотні активи 119Всього:  712 Разом активи 152552 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку  
2.1 Довгострокові зобов’язання і забезпеченн  Інші довгострокові зобов’язання 1515 5Всього 5002.2 Поточні  
зобов’язання і забезпеченн Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 14 - за  
одержаними авансами 1635 8 - з бюджетом 1620 328 - з оплати праці 1630 5 - з 
учасниками 1640 Інші д/н 
поточні зобов’язання 1690Всього: 429Разом пасиви (зобов’язання) 542 Визначаємо вартість чистих активів 
(нетто – д/н 
активів) за формуло (1.1 + 1.2) – (2.1 + 2.2) = 152551 – 5429 = 147122 тис. грн. При порівнянні  вартості чистих 
активівд/н 
 із розміром статутного капіталу  встановлено, що вартість чистих активів перевищує розміру статутного капіталу на  
147092 тис.грн. (147122 – 30). Висновок: вартість чистих активів Товариства більша від  розміру статутного капіталу.  
Таким чином, вимоги п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України дотримуються. Виконання значних правочинів  
(інформація передбачена ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Значний правочин - правочин (крім  
правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна  
(робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів підприємства, за даними  
останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 152551 тис. грн.  
Таким чином, сума мінімального правочину становить 15255 тис.грн. Товариство у 2013 р. відповідно, до ст. 70 Закону 
 України «Про акціонерні товариства», не здійснювало значних правочинів. Стан корпоративного управління Протягом  
звітного року в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління :- Загальні збори учасників –  
вищий орган, визначає основні напрямки діяльності; 
- Директор –  виконавчий орган, здійснює управління поточною діяльністюСтворення служби внутрішнього аудиту не  
передбачено внутрішніми документами Товариства. Щорічні загальні збори учасників за наслідками роботи Товариства  
у 2012 році  проводились 20.04.2013 р. Позачергові збори учасників проводились. Довідка 
про фінансовий станСП „Метал Холдінг” станом на 31.12.2013 року(показники ліквідності, платоспроможності та  
рентабельності) Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.1. Аналіз ліквідності  
підприємства1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності   (покриття) > 1 9,10 11.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
 0,6 -  
0,8 7,28 1651.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності >збільшення 0,09 1.4. Чистий обіговий капітал 
(тис.грн.) > 0 
збільшення 79384 7 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 2.1. Коефіцієнт  
платоспроможності (автономії) > 0,5 0,902.2. Коефіцієнт фінансування < 1 
зменшення 0,11 0,02.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 10,10 12.4. 
Коефіцієнт  
маневреності власного капіталу > збільшення 0,56 3. Аналіз рентабельності підприємства 3.1. Коефіцієнт  
рентабельності активів > збільшення - 0,3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталзбільшення -
 03.3.  
Коефіцієнт рентабельності діяльності > збільшеннКоефіцієнт загальної ліквідності  (покриття) станом на 31.12.2013 
р.  
склав 166,03 (на 31.12.2012 р. – 9,10). Таким чином, на одну гривню поточних зобов’язань припадає 166,03 грн.   
поточних активів (теоретичне значення – більше 1).Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2013  
р. на          1 грн. поточної заборгованості Товариство має 165,70 грн. ліквідних активів(станом на 31.12.2012 р. цей  
показник становив 7,28).Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2013 р. склав 0,52 (станом на 31.12.2012 р.  
– 0,09), теоретичне значення - > 0 збільшення. Коефіцієнт показує, яка частина поточних (короткострокових)  
зобов’язань може бути погашена негайно. Чистий оборотний капітал станом на 31.12.2013 р. складає 70798 тис.грн. і    
розраховується як  різниця між оборотними активами та його поточними зобов’язаннями. Його показник свідчить про  
спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Коефіцієнт  
платоспроможності (фінансової стійкості) станом на     31.12.2013 р. склав 0,96 (на 31.12.2012 р. – 0,90; теоретичне  
значення – більше 0,5) розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу і показує  
питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. 
Коефіцієнт фінансування станом на 31.12.2013 р  складає 0,037  і відображає відношення суми власних коштів до  
позикових. Показник дуже важливий і свідчить про незмінний задовільний фінансовий стан  Товариства  у періоді, що  
аналізується. Аудитор констатує, що вищенаведені коефіцієнти свідчать, що наявні активи Товариства    дозволяють  
йому у стислий термін розрахуватися з контрагентами за всіма боргами, які відображені у фінансовій звітності станом  
на 31.12.2013 р. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок  
шахрайства . Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської  
думки, а чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо  
достовірності фінансових звітів, враховуючи що  Аудитор  не спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні.  
При цьому Аудитор зазначає, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для  
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього  



вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і  
його середовища», Аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час  
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує - доказів стосовно суттєвого  
викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства не отримано.. Ввідомості про Аудитора.  
Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю  «Аудиторська фірма «БІнА», код ЄДРПОУ 23285643   
Місцезнаходження 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12Дозвільні документи на здій-снення аудиторської  
діяльності та проведення аудиту фінан-сової звітності  Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та  
аудиторів № 0960, видане Аудиторською палатою України (далі – АПУ) 26.01.2001 р. (Свідоцтво чинне до        
23.12.2015 р.);Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 26.04.2012 р. № 249/5  
про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських 
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послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних  
вимог, що регулюють аудиторську діяльність.  Телефон/факс (044) 289-63-1Електронна адреса
 bina@ukr.netДиректор 
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