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.
Генеральний
директор

Букало Олена Юрiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н."
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31611715
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01010, Київ, Московська, буд 32/2
5. Міжміський код, телефон та факс
0445932666 0445932666
6. Електронна поштова адреса
kan2012@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://kan2012.emitents.net.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

24.04.2017
(дата)

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
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
2. Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi
3. Емiтент не бере участi вствореннi iнших юридичних осiб.
4. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
5. Емiтент не користувався послугами рейтингового агенства.
7.
2) Емiтент не є акцiонерним товариством.
8. Емiтент не є акцiонерним товариством.
9. Емiтент не є акцiонерним товариством - загальнi збори акцiонерiв вiдповiдно не
проводились.
10. Емiтент не є акцiонерним товариством - дивiденди не нараховуються та не сплачуються.

12.
1) Емiтент не акцiонерне товариство.
3) Iншi цiннi папери крiм облiгацiй не випускались.
4) Похiднi цiннi папери не випускались.
5) Емiтент не акцiонерне товариство викуп власних акцiй вiдповiдно вiдсутнiй.
14.
4) Емiтент не виробляє продукцiю та не реалiзовує її.
5) Емiтент не реалiзовує продукцiюї.
6) рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося
7) рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося
8) рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть не приймалося
15.Облiгацiї емiтента не забезпеченi
16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi ппери вiдсутнi
17. Не впроваджувались принципи корпоративного управлiння
18. Iпотечнi облiгацiї не випускались
19.
1) Iпотечне покриття вiдсутнє.
2) Iпотечне покриття вiдсутнє.
3) Iпотечне покриття вiдсутнє.
4) Iпотечне покриття вiдсутнє.
5) Iпотечне покриття вiдсутнє.
20. Просткроченi платежi за кредитними договорами вiдсутнi.
21.Iпотечнi сертифiкати не випускалися.
22. Iнформацiї щодо реєстру iпотечних активiв немає.
23. ФОН вiдсутнi.
24. Сертифiкати ФОН не випускались.
25. Сертифiкати ФОН не випускались.
26. Сертифiкати ФОН не випускались.
27. ФОН вiдсутнi.
31. В ТОВ "К.А.Н" не передбачено складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
32. Цiльовi облiгацiї не випускались.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н."
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №595098
3. Дата проведення державної реєстрації
27.08.2001
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
23600.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
34
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Управлiння Товариством здiйснюють Загальнi збори учасникiв Товариства та Генеральний
Директор. Загальнi збори учасникiв є Вищим органом Товариства i мають право розглядати та
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.Генеральний директор є виконавчим органом
Товариства i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26000426734
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26000426732

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Компанiя «Деверте Холдинг
ГмбХ» (Deverte Holding
GmbH)

394037

1010Австрiя Вiдень
Гетрейдемаркт 14/32

100

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Букало Олена Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 428625 Ленiнградський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Освiта вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.04.2011 – даний час генеральний директор ТОВ «Квiткова Країна». 08.11.2004 – 31.03.2011 –
генеральний директор ТОВ «Украфлора».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.05.2013 безстроково
9) Опис
Букало Олена Юрiївна призначена з 07.05.2013 року на посаду Генерального директора за
сумiсництвом.
Генерального директора Товариства має право:

1. без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства;
2. укладати угоди та здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства, давати доручення
(довiреностi), вiдкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банкiв;
3. видавати Правила внутрiшнього трудового розпорядку;
4. приймати та звiльняти найманих працiвникiв;
5. вирiшувати iншi питання в межах прав, що наданi йому Загальними зборами учасникiв
Товариства.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Нижнiй Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-19

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

-

Опис

ПАТ "НДУ" надає послуги по обслуговування емiсiї облiгацiй ТОВ
"К.А.Н."
Дiє без Лiцензiї , згiдно чинного Законодавства України

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Лiра-1"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30043305

Місцезнаходження

04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Дегтярiвська, 48

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

2107

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон

(044) 559-32-08

Факс

(044) 559-32-08

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Лiра-1" - проводить аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ТОВ
"К.А.Н."

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29.11.2013

228/2/2013

НКЦПФР

1000

450000

Бездокументарні
іменні

450000000.00

10

91

0

30.01.2022

Опис

Сума
Процентна
Загальна
Термін
виплачених
Дата
ставка за
номінальна
виплати
процентів за погашення
облігаціями (у
вартість (грн)
процентів звітний період облігацій
відсотках)
(грн)

Вiдсотковi iменнi незабезпеченi облiгацiї серiї А. Для облiгацiй прийнято рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення. Торгiвля на зовнiшнiх ринках не
вiдбувалася.Облiгацiї вiдсотковi iменнi Серiї А, Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н." з 02 лютого 2015 року вiдповiдно до Рiшення
Котирувальної комiсiї № 1490 вiд 30.01.2015 року. було виключено з Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в категорiю позалiстинговi
цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам
(наявнiсть бiржового курсу), визначеним п. 4.2, Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012 р.
Метою випуску облiгацiй є :
1) Погашення основної суми боргу за наступними договорами позики:
Договiр Позики № 20/08/7 вiд 20 серпня 2012 року (Додаткова угода № 1 вiд 29.12.2013р.), укладений мiж ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 33 000 000,00 грн.
Договiр Позики № 14/06/13 вiд 14.06.2013 року, укладений мiж ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 15 000 000, 00 грн.
Договiр Позики № 15/09/13 вiд 05.09.2013 року, укладений мiж ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 3 000 000, 00 грн.
Договiр Позики № 01/11 вiд 29 грудня 2010 року (Додаткова угода № 1 вiд 10.08.2011р., Додаткова угода № 2 вiд 29.12.2011р., Додаткова угода № 3 вiд
01.06.2012р., Додаткова угода № 4 вiд 04.12.2012р.), укладений мiж ПАТ «Мандарин Плаза» та ТОВ «К.А.Н.» - 175 779 494,60 грн.
Договiр Позики № 30/09/13 вiд 30.09.2013 року , укладений мiж ПАТ «Мандарин Плаза» та ТОВ «К.А.Н.» - 23 000 000, 00 грн.
Погашення основної суми боргу за кредитним Договором № 2 вiд 03 жовтня 2001 року (Доповнення № 4 вiд 15.02.2002р.), укладений мiж Юридичною особою
за законодавством Сполученого Королiвства Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї фiрма «Скiлтекс» та ТОВ «К.А.Н.» - 40 015 315,14 грн.
2)Для завершення фiнансування проекту "Реконструкцiя нежитлового будинку та будiвництво громадського, торговельно-офiсно-готельного комплексу з
пiдземною автостоянкою загальною площею 5350, 24 кв.м. на вул. Рiзницька/Московська, 2/32-34 в Печерському районi м. Києвi" за договором з ТОВ "КАН
Девелопмент" у сумi 160 205 190, 26 грн., що призначена для реконструкцiї вищевказаного проекту.

XI. Опис бізнесу
В 2016 роцi структурнi перетворення в ТОВ "К.А.Н." не вiдбувалися.
Вищим органом ТОВ "К.А.Н." є Загальнi Збори Учасникiв Виконавчим органом ТОВ "К.А.Н." є
Дирекцiя В ТОВ "К.А.Н." вiдсутнi будь-якi дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi
вiдокремленi структурнi пiдроздiли
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 34 (тридцять
чотири) особи. Позаштатнi працiвники вiдсутнi, працiвники , що працюють на умовах неповного
робочого дня вiдсутнi.Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
операцiйним потребам емiтента вiдсутня.
Емiтент не належить до будь - яких об"єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року ТОВ "К.А.Н."
не надходили
На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика товариства не змiнювалася. Господарська
дiяльнiсть здiйснюється згiдно чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку
вiдповiдає законодавчим та нормативним актам. Знос основних засобiв. Нарахування зносу
основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з Українським законодавством. Нарахування
проводиться прямолiнiйним методом. Iнвестицiї. Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за
собiвартiстю. Запаси. Запаси включають в себе iншi матерiали. Запаси облiковуються за
собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку.За
даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi за 2016 рiк на балансi Товариства
фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Операцiї з фiнансовими iнвестицiями протягом перiоду не
проводились.
В звiтному роцi ТОВ "К.А.Н." здiйснювало операцiї з купiвлi-продажу власних облiгацiй
здавання в суборенду нежитлових примiщень. Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня. Емiтент
здiйснює свою дiяльнiсть лише в Українi. Новi технологiї не впроваджувались. Положення на
ринку невiдоме. Основною дiяльнiстю емiтента є надання в оренду та експлуатацiю власного
нерухомого майна.
Значних iнвестицiй або придбань не заплановано.
Правочини з власникамиiстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу вiдсутнi. Дочiрнi пiдприємства та вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.
В 2016 роцi були наданi послуги з оренди нежитлових примiщень пов`язанiй особi.
Методика цiноутворення - вiдповiдно ринковим цiнам.

Основнi засоби
- Незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 536,6тис.грн.;
- Первiсна вартiсть – 743 640,5тис.грн.;
- Амортизацiя (знос) – 714,9тис.грн.;
- Залишкова вартiсть – 742 925,6тис.грн.
Облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 «Основнi засоби». Обраний метод
амортизацiї прямолiнiйний. Основнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю з нарахуванням зносу.
Питому вагу у складi основних засобiв займають:
• будiвля громадського торгiвельно-готельного комплексу БЦ «Сенатор», яку було введено в
експлуатацiю в 4 кварталi 2013 року. Справедлива (ринкова) вартiсть склала 727 883,4 тис.грн. в
тому числi дооцiнка в сумi 316 172,6тис.грн. Дооцiн-ка проведена суб’єктом оцiночної дiяльностi
ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» Серти-фiкат Фонду державного майна України № 13777/12 вiд 07
вересня 2012 року на практичну оцiночну дiяльнiсть, оцiнювач Димура А.М., квалiфiкацiйний
серти-фiкат № 4158 вiд 04 березня 2006 року, Свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi
оцiнювачiв № 4736 вiд 12 липня 2006 року.
• Земельна дiлянка за первiсною вартiстю у сумi 8 146,8тис.грн., яка належить То-вариству, про
що свiдчить державний акт на право власностi на земельну дiлянку серiя КВ № 139931,
зареєстрований в книзi записiв реєстрацiї державних актiв за № 02-8-00137. Земельна дiлянка
дооцiнена за рiшенням Товариства, вiдповiдно до Наказу № 14 вiд 27.06.2013 року. До
справедливої ринкової вартостi суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «АГЕНСТВО ЕКСПЕРТНОЇ
ОЦIНКИ» (Лiцензiя Дер-жавного комiтету України iз земельних ресурсiв на проведення робiт iз
землеуст-рою, земле оцiнювальних робiт вiд 12.07.2012 р. серiя АД № 034269) незалежним
оцiнювачем Заїменко Я.Д. (сертифiкат МК № 00265 вiд 03.11.07р.) Свiдоцтво про реєстрацiю в
державному реєстрi оцiнювачiв № 5731 вiд 30.07.07р. Справедлива вартiсть земельної дiлянки
станом на 30.09.2013 року за результатом оцiнки скла-дає 11 728,3тис.грн.
Будiвля БЦ «Сенатор» в повнiй мiрi вiдповiдає критерiям iнвестицiйної нерухомостi у вiдповiдностi до пп.8 П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", та облiковується на пiдприємствi на
рахунку 100 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Податковi ризики, пов`язанi зi змiнами в податковому законодавствi, що можуть створити
негативний вплив на господарську дiяльнiсть емiтента. Дiяльнiсть емiтента здiйснюється
вiдповiдно до чинного законодавства, але ймовiрнi негативнi наслiдки у разi змiни податкового
законодавства або тлумачення податковими органами окремих його положень не можуть бути
остаточно прогнозованi. Також з числа основних проблем можна видiлити: - Змiну коньюнктури
ринку та зростання конкуренцiї. Цей ризик є передбачуваним та таким, що вiдслiдковується
емiтентом на щоденнiй основi. - Полiтичнi, економiчнi та форс-мажорнi ризики також
притаманнi середовищу, в якому дiє емiтент. Тенденцiя по зростанню ринку будiвництва на 20162017 рiк залишилися незмiнною. Будiвельна галузь на сьогоднi - одна з галузей, що найбiльш
розвивається та демонструє найбiльш високi темпи розвитку виробництва в Українi. Досягнення
таких темпiв розвитку пов'язане зокрема з вiдсутнiстю сезонного впливу на виробництво.
Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.
Дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi була збитковою. Показники абсолютної та загальної
лiквiдностi мають недостатнiй рiвень, активiв недостатньо для покриття зобов'язань.
Облiкова полiтика у 2016 р. є послiдовною i враховує вимоги Мiнiстерства фiнансiв України
щодо облiкової полiтики пiдприємств.
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу вiд реалiзацiї продук-цiї
послуг Товариства за 2016 рiк склала 53 299,3тис.грн. Вказанi доходи вiдображались на пiдставi

первинних документiв – актiв виконаних робiт. Вiдхилень мiж даними первинних докумен-тiв,
бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв аудиторами не встановлено.
Чистий фiнансовий результат Товариства вiд ведення ним господарської дiяльностi за 2016 рiк
склав збиток у розмiрi 65 087.3тис.грн.
Аналiзуючи показники фiнансового стану Товариства можна зробити висновок, що за 2016 рiк
всi показники знаходяться нижче межi нормативного значення. Так значення показникiв
коефiцiєнтiв покриття та лiквiдностi погiршилися в 2016 роцi в порiвняннi з попереднiм перiодом
i вказує на не можливiсть пiдприємства погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок оборотних
активiв i за рахунок продажi лiквiдних активiв. Значення коефiцiєнту платоспроможностi вказує
на дуже низький рiвень долi активiв пiд-приємства , якi покриваються за рахунок власного
капiталу.
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв вказує на залежнiсть пiдприємства вiд
зовнiшнiх займiв. Коефiцiєнти маневреностi, покриття балансу , покриття iнвестицiй та
рентабельностi за 2016 рiк, погiршились i свiдчать про збиткову дiяльнiсть в поточному перiодi.
Укладеннi, але не виконанi договори (контракти) щодо яких очiкуються прибутки на кiнець
звiтного перiоду вiдсутнi.
Основною метою дiяльностi пiдприємства є збiльшення доходностi та рентабельностi
пiдприємства.Товариство й надалi планує здiйснювати дiяльнiсть щодо надання в оренду та
експлуатацiю власного нерухомого майна.
На теперiшнiй час ТОВ "К.А.Н." не проводить полiтику щодо дослiджень i розробок
ТОВ "К.А.Н." не є стороною жодної з судових справ.
Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

12577.3

15037.7

0

0

12577.3

15037.7

0

0

0

0

0

0

88.2

899.0

0

0

88.2

899.0

0

1673.7

0

0

0

1673.7

11728.3

11728.3

0

0

11728.3

11728.3

760.8

736.7

0

0

760.8

736.7

2. Невиробничого
призначення:

700342.1

727883.8

0

0

700342.1

727883.8

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

700342.1

727883.8

0

0

700342.1

727883.8

0

0

0

0

0

0

712919.4

742921.5

0

0

712919.4

742921.5

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші

інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис Первинна вартiсть Амортизацiя Залишкова вартiсть
Основний засiб
РАЗОМ 716 076 739,62 696 954,46 742 921 494,49
Рах. 100 - Iнвестицiйна нерухомiсть 700 342 105,42 727 883 814,75
БЦ 700 342 105,42 727 883 814,75
Рах. 101 Земельнi дiлянки 11 728 347,00 11 728 347,00
Земельнi дiлянки 11 728 347,00 11 728 347,00
Рах -104 Машини та обладнання 1 030 068,90 131 021,10 899 047,80
4гр_Монiтор LED LCD Samsung 21/5" 2 417,00 120,84 2 296,16
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,56 1 679,37 31
908,19
4гр_Моноблок Asus AiO A4310-B008S (90PT00X1-M03340) 14 393,33 719,67 13 673,66
4гр_Джерело безперебiйного живлення 467 136,91 23 356,86 443 780,05
4гр_Комп'ютер PrimePC з монiтором та аксесуарами( мишка, колонки, кабелi) 4 425,21 3
613,75 811,46
4гр_Накопитель Silicon Power Armor A80 1TB SP010TBPHDA80S3B 2.5 USB 3.0 External
Blue 1 390,84 69,54 1 321,30
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,55 1 679,37 31
908,19
4гр_Системний блок Intel Сorei3-3220 3.3GHz/ H61M-GS, s1155/DDR3 1333 4Гб/ HDD
SATAIII 500GB/DVD+/-R 3 785,00 2 649,36 1 135,64
4гр_Велопарковка 2 350,00 117,51 2 232,49
4гр_Ноутбук HP 255 G4 (N0Y69ES) 5 082,50 254,13 4 828,37
4гр_Термометр iнфрачервоний з лазером CPS 2 259,00 112,95 2 146,05
4гр_Ноутбук HP ProBook 450 G2 (K9L11EA 15 835,83 791,79 15 044,04
4гр_Очищувач повiтря Bork Q710 11 165,83 372,20 10 793,63
Кондицiонер Mitsubishi MU-G60VB 29 537,50 11 814,96 17 722,54
4гр_Прiнтер А4 Brother HL-L2340DWR c Wi-Fi 3 183,33 159,18 3 024,15

4гр_Термометр електронний Mastercool 4 578,74 228,93 4 349,81
4гр_Очищувач повiтря Bork A704 15 249,17 508,30 14 740,87
4гр_Системний блок ПК:Intel Core i5-4460 4/4 3/2GHz LGA1150/GA-H81M-S2PH 10 735,86
536,79 10 199,07
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,55 1 679,37 31
908,18
ПК з монiтором, миша, клавiатура, Win7, WinOffice 11 608,57 4 643,52 6 965,05
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,56 1 679,37 31
908,19
4гр_Источник безперебойного питания 1100VA 6 855,76 342,78 6 512,98
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,56 1 679,37 31
908,18
РТ-571 Kramer Передавач сигналу HDMI по витiй парi 5 239,57 2 095,92 3 143,65
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,55 1 679,37 31
908,18
РТ-572 Kramer Передавач сигналу HDMI по витiй парi 5 709,57 2 283,84 3 425,73
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,55 1 679,37 31
908,19
4гр_Системний блок Intel Сorei3-3220 3.3GHz/ H61M-GS, s1155/DDR3 1333 4Гб/ HDD
SATAIII 500GB/DVD+/-R 3 785,00 2 460,12 1 324,88
4гр_МФУ НР 2 552,22 2 212,08 340,14
4гр_Системний блок Intel Сorei3-3220 3.3GHz/ H61M-GS, s1155/DDR3 1333 4Гб/ HDD
SATAIII 500GB/DVD+/-R 3 785,00 2 460,12 1 324,88
4гр_Системний блок Intel Сorei3-3220 3.3GHz/ H61M-GS, s1155/DDR3 1333 4Гб/ HDD
SATAIII 500GB/DVD+/-R 3 785,00 2 460,12 1 324,88
9гр_Полiпшення орендованих баштових кранiв 76 674,99 48 348,44 28 326,55
4гр_БФП Принтер Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) 2 999,17 149,97 2 849,20
4гр_Системний блок Intel Сorei3-3220 3.3GHz/ H61M-GS, s1155/DDR3 1333 4Гб/ HDD
SATAIII 500GB/DVD+/-R 3 785,00 2 649,36 1 135,64
4гр_Кондицiонер Samsung AR12HQFS 7 475,00 373,74 7 101,26
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,56 1 679,37 31
908,18
4гр_Рiдкокристалiчний монiтор Samsung UD46C-B(LH46UDCBB/CI) 33 587,56 1 679,37 31
908,19
105 1 731 458,72 57 715,30 1 673 743,42
Автомобiль Mercedes-Benz E200 CGI 1 731 458,72 57 715,30 1 673 743,42
Рах 106 - Iнструменти, прилади та iнвентар 148 478,46 47 286,78 101 191,68
6гр_Контейнер пластиковий 1100 л, євростандарт. Сферична кришка. чорний 4 145,83
259,11 3 886,72
6гр_Контейнер пластиковий 1100 л, євростандарт. Сферична кришка. чорний 4 145,83
259,11 3 886,72
6гр_Контейнер пластиковий 1100 л, євростандарт. Сферична кришка. чорний 4 145,83
259,11 3 886,72
6гр_Сушка для рук FUTURA автомат сталь 4 250,12 265,62 3 984,50
6гр_Сушка для рук FUTURA автомат сталь 4 250,12 265,62 3 984,50
6гр_Filmop вiзок комплексний VEGA, ролик 28 л. дшв: 80х42х112см 4 410,27 275,64 4
134,63
4гр_Монiтор Samsung 22 2243SN 1 520,00 1 520,00
4гр_Системний блок Intel E 6500|G41|DDR2 2 Gb|HDD500Gb|DVD-R W|ATX|LAN 3 732,85
3 732,85
Крiплення для вiдеостiни 13 820,55 6 910,32 6 910,23
Шкаф с шуфлядами -550 мм 3 770,13 1 884,96 1 885,17
Фальш-шкафи 3 314,02 1 656,96 1 657,06
6гр_Тепловентилятор Промiнь 24кВт 2 815,00 2 815,00
6гр_Тепловентилятор Промiнь 24кВт 2 815,00 2 815,00
6гр_Тепловентилятор Промiнь 30кВт 3 037,50 3 037,50
6гр_Тепловентилятор Промiнь 30кВт 3 037,50 3 037,50
6гр_Пилосос MV 5 * EU -II 3 332,50 208,29 3 124,21
6гр_Газовий балон 9248 LPGC24G1 3 791,67 236,97 3 554,70
6гр_Стiлець барний HY-3043 чорний 3 025,00 189,06 2 835,94
6гр_Брудозахисний килим "Поляна" чорний з золотом 6000х2000 10 094,45 630,90 9 463,56
6гр_Брудозахисний килим "Поляна" чорний з золотом 6000х2000 10 094,46 630,90 9 463,55
6гр_Контейнер пластиковий 1100 л, євростандарт. Сферична кришка. чорний 4 145,83

259,11 3 886,72
6гр_Кулер Ecotronic G2-LSMP 5 208,33 325,53 4 882,80
6гр_Filmop вiзок комплексний VEGA, ролик 28 л. дшв: 80х42х112см 3 778,77 236,16 3
542,62
Пожежний шкаф з н/ж сталi t-1.5 одностворчатий 5 583,33 2 908,00 2 675,33
6гр_Filmop вiзок комплексний VEGA, ролик 28 л. дшв: 80х42х112см 3 778,78 236,16 3
542,61
6гр_Пиловодосос професiйний DELVIR BLASTER 1/33 5 484,67 342,78 5 141,89
Пожежний шкаф з н/ж сталi t-1.5 двустворчатий 11 350,00 5 911,50 5 438,50
Пожежний шкаф з н/ж сталi t-1.5 двустворчатий 11 350,00 5 911,50 5 438,50
6гр_Сушка для рук FUTURA автомат сталь 4 250,12 265,62 3 984,50
Рах. 1091 - Iншi ОЗ 989 283,57 353 933,72 635 349,85
12гр_Огорожа з навiсом на об"єктi по вул. Рiзницька/Московська,2/32-34 114 563,15 76
426,53 38 136,62
9гр_Мобiльна туалетна кабiна (умив-к.,приемн.бак-250л) 4 516,67 3 079,77 1 436,90
9гр_Банер 10*4 м 9 966,67 3 668,13 6 298,54
9гр_Будiвельний пiдйомник GEDA ERA 1200Z/ZP платформа "В" 793 038,75 220 288,40 572
750,35
12гр_Блок-пост И-0000015/10 2,2*2,4*2,8 15 333,33 15 333,33
9гр_Вагончик будiвельний з 2шт.конветр.2,0 кВт 32 370,00 21 930,00 10 440,00
9гр_Вагончик побутовий з коветр 1,5 кВт 19 495,00 13 207,56 6 287,44

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

-71801.7

-6714.4

Статутний капітал (тис.
грн.)

23.6

23.6

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

23.6

23.6

Опис

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016р. (тис. грн.): -71801,7
Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх
вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.04р.).

Висновок

Висновок: Оскiльки вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. менша
вiд вартостi скоригованого статутного капiталу. Товариство повинно здiйснити перелiк
заходiв, передбачений п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

447967.00

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

447967.00

X

X

Зобов'язання за власними
облiгацiями серiї А
№228/2/2013 вiд
29.11.2013

20.12.2013

447967.00

10

15.12.2033

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

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

440650.9

X

X

Усього зобов'язань

X

888617.9

X

X

Опис:

В зобов'язаннях емiтента кредити банку та зобов'язання за цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН, iпотечними цiнними паперами , похiдними цiнними паперами,
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Фiнансова допомога на
зворотнiй основi вiдсутня.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 184 137.7 тис. грн.,
кредиторам за товари, роботи, послуги складає 3 309.7 тис. грн.,
за розрахунками з бюджетом – 2.2 тис. грн.;
iншi поточнi зобов’язання – 116 928.2 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання:
В статтi Довгостроковi зобов’язання
• в сумi 136 125.45 тис.грн. облiковується заборгованiсть по займу в розмiрi 5 006,3
тис.дол. США. отриманiй вiд пiдприємства – нерезидента EASTMARK FINANCE LTD в
еквiвалентi по курсу НБУ станом на 31.12.2016 р.
• в сумi 147.97 тис.грн. облiковуються нарахованi резерви вiдповiдно до п.13 П(С)БО 11
та п.7 П(С)БО 26 «Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню,
визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi».
• в сумi 447 966,65 тис.грн. облiковується заборгованiсть Товариства по облiгацiям серiї
«А».

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Лiра-1»
30043305
04112, м. Київ, вул., Дегтярiвська,
48
2107 22.06.2001

---2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Лiра-1»
30043305
04112, м. Київ, вул., Дегтярiвська,
48
2107 22.06.2001

----

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«К.А.Н.»
станом на 31 грудня 2016 року.
код ЄДРПОУ 31611715:

м. Київ – 2017 р.
Адресовано:
Керiвництву ТОВ «К.А.Н.»,
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Користувачам фiнансової звiтностi
Власникам ТОВ «К.А.Н.»
I. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
Вiдповiдно до договору про надання аудиторських послуг № АП 17/02/17 вiд 17 лютого 2017р. мiж Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю «К.А.Н.» /далi за текстом – ТОВ «К.А.Н.»/ Товариство /Пiдприємство/ з однiєї сторони
i Товариством з обмеженою вiдповiдаль-нiстю «Аудиторська фiрма «Лiра-1», яке згiдно з Законом України «Про
аудиторську дiяльнiсть» та Статутом, займається виключно наданням аудиторських та супутнiх аудиту послуг,
проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ТОВ «К.А.Н.» за 2016 рiк, станом на 31.12.2016р. Пе-ревiрка
проводилась у перiод з 27.02.2017р. по 27.03.2017р. (включно). Мiсце проведення перевi-рки – офiсне примiщення
ТОВ “К.А.Н.”, 01010 м. Київ, вул. Московська, будинок 32/2.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО:
Повна назва пiдприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «К.А.Н.»
Скорочена назва
пiдприємства ТОВ «К.А.Н.»
Органiзацiйно-правова форма пiд-приємства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ознака особи юридична
Код за ЄДРПОУ 31611715
Мiсцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська 32/2
Мiсце, дата, номер державної ре-єстрацiї Дата державної реєстрацiї: 27.08.2001р.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи се-рiї А00 №595098, видане Оболонською районною в м.

Києвi державною адмiнiстрацiєю.
Реєстрацiя змiн до установчих документiв у зв’язку iз Ста-тутом у новiй редакцiї проведена 30.04.2015р. (затверджено протоколом загальних зборiв акцiонерiв № б/н вiд 10.04.2015р.)
Номер запису в ЄДР: 10691050043000096
Свiдоцтво про емiсiю цiнних папе-рiв (дiйсне) Видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
«13» сiчня 2014р. Реєстрацiйний номер 228/2/2013
Простi iменнi акцiї випущенi на загальну суму 450 000 000,00 (Чотириста п’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок,
номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча) , у бездокументарнiй формi, у кiлькостi 450 000 (чотириста п’ятдесят
тисяч) штуки вiдсоткових iменних акцiй
Реєстрацiя випуску облiгацiй Серiя А - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР 382-СТ-О вiд 04.11.2009
Серiя В - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №408-С-Т-0 вiд 08.12.2009
Серiя С - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №154-СТ-0 вiд 26.04.2010
Серiя D - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №75-С-Т-0 вiд 17.03.2010
Серiя Е - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №170-С-Т-0 вiд 19.05.2010
Серiя F - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №335-С-Т-0 вiд 04.10.2010
Серiя G - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №61-КФ –С-О вiд 14.04.2015
Серiя Н - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №Ю1-СТ-0 вiд 14.04.2011
Серiя I - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №143-С-Т-0 вiд 10.06.2011
Серiя J - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №196-С-Т-0 вiд 16.08.2011
Серiя K - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №62-КФ –С-О вiд 14.04.2015
Серiя L- Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №63-КФ –С-О вiд 14.04.2015
Серiя M - Випуск скасовано Розпорядженням №41-С-Т-0 вiд 22.02.2012
Серiя N - Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №64-КФ –С-О вiд 14.04.2015
Серiя А - Випуск скасовано Розпорядженням НКЦПФР №236-КФ-СТ-0 вiд 01.11.2013
Серiя А - Свiдоцтво №228/2/2013 реєстрацiя 29.11.2013; дата видачi 13.01.2014
Дата та номер запису про взяття на облiк платника податкiв № 14939 вiд 03.09.2011р.
Свiдоцтво про реєстрацiю платни-ка ПДВ 36717943
Iндивiдуальний податковий номер 316117126089
Лiцензiї Вiдсутнi
Телефон +38 (044) 280-58-00
Основнi поточнi рахунки Номер рахунку Валю-та МФО Назва банку
26000426734 Грн. 380805 АТ «Райффай-зен Банк Аваль»
26001426733 EUR 380805 АТ «Райффай-зен Банк Аваль»
26002426732 USD 380805 АТ «Райффай-зен Банк Аваль»
26004799951758 Грн. 321983 ПАТ КБ "Пра-векс-банк"
2600100004384 USD 321983 ПАТ КБ "Пра-векс-банк"
26008342332001 Грн. 339500 АТ "ТАСКОМ-БАНК" у м. Ки-євi
26008342332001 EUR 339500 АТ "ТАСКОМ-БАНК" у м. Ки-євi
26008342332001 USD 339500 АТ "ТАСКОМ-БАНК" у м. Ки-євi
Основнi види дiяльностi КВЕД:
68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами хар-чування, напоями та тютюновими виробами
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
68.31 Агентства нерухомостi;
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Кiлькiсть акцiонерiв 1 юридична особи
Дата внесення змiн до установчих документiв Протокол № б/н Загальних зборiв Товариства вiд 17.08.2016р.
За 2016 рiк середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 34 особи.
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово - господарську дiяльнiсть:
Генеральний директор:
Букало Олена Юрiївна
• з 07.05.2013р. по теперiшнiй час (призначений на посаду на пiдставi протоколу № б/н За-гальних зборiв учасникiв
Товариства вiд 22.04.2013р. та наказу № 11-К вiд 07.05.2013р.)
Головний бухгалтер:
Функцiї головного бухгалтера покладено на Генерального директора Букало Олену Юрiївну.
II. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Пiдставою для проведення аудиту є Господарський Кодекс України, Закон України «Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку № 2826 вiд 23.12.2013 року та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв
фондового ри-нку.
Метою проведення аудиту є одержання достатнiх доказiв того, що фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк не мiстить
суттєвих помилок i вiдповiдає дiючим нацiональним Положенням (стандар-там) бухгалтерського облiку.

Аудиторами перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує цифровий матерiал, на базi якого складено звiтнiсть.
Аудиторами перевiрено документацiю:
• Статут ТОВ «К.А.Н.»
• Оборотнi вiдомостi за 2016 рiк
• Журнали – ордери (картки) по рахунках бухгалтерського облiку
• Договори, первиннi документи
• Протоколи Загальних зборiв учасникiв
• Наказ про облiкову полiтику
• Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва станом на 31 грудня 2016 року.
Товариство подає неповний комплект фiнансової звiтностi для малих пiдприємств у вiд-повiдностi за положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку № 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва»
Аудиторська перевiрка проведена сертифiкованим аудитором Василенко Л.П., сертифi-кат аудитора серiї А за №
007270, виданий Аудиторською палатою України 30 липня 2015р. та чинний до 30 липня 2020р.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту (зокрема стандарт 700 «Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифi-кацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», якi прийнятi в Українi за
нацiональнi та використовуються пiд час аудиторських перевiрок щодо фiнансової звiтностi, Кодексу Етики
Професiйних бухгал-терiв з урахуванням вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», а також iншими нормативно-правовими актами, що регулюють ведення (здiйснення) аудиторської дiяльностi.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фi-нансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських дока-зiв стосовно сум та
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного надання фiнансової звiтностi, з
метою розробки ауди-торських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефекти-вностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдпо-вiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiн-ським персоналом та
вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є загально-прийнятими в Українi.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно з вимогами МСА 500 „Аудиторськi дока-зи”, що вiдповiдають метi
отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули
увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi
докази необхiднi нам для обґрун-тування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки так i суцiльної перевiрки. Пiд час перевiрки
до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i прове-дення аудиту було спрямоване на одержання
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнан-совiй звiтностi суттєвих помилок.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї розкритих у
фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих прин-ципiв облiку нормативним вимогам щодо
органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Укра-їнi, чинним на момент здiйснення фiнансово – господарської
дiяльностi. На нашу думку, прове-дена аудиторська перевiрка забезпечує розумну та неупереджену основу для
висловлення ауди-торської думки щодо фiнансової звiтностi ТОВ «К.А.Н.» за 2016 рiк, станом на 31.12.2016р.
При складаннi висновку ми керувались вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту та етики (МСА) № 800, № 700, №
701, № 720 та вимогами Положень щодо пiдготовки аудиторсь-ких висновкiв, якi подаються до НКЦПФР при
розкриттi iнформацiї емiтентами, затверджених рiшеннями НКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360, зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096, та вiд 08.10.2014р. № 2187, а також пунктом 15 частини
другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України „Про державне регулювання ринку цiнних па-перiв в
Українi”, статтi 40 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”, Законiв Укра-їни „Про аудиторську
дiяльнiсть” та „Про господарськi товариства”.
Пiд час проведення аудиторської перевiрки ТОВ «К.А.Н», аудиторами було встановлено, що Товариством проведена
iнвентаризацiя активiв та зобов’язань станом на 31.12.2016р. згiдно наказу № 32 вiд 30.12.2016 року та облiкової
полiтики Товариства затвердженої наказом про об-лiкову полiтику ТОВ «К.А.Н.» за № 1 вiд 03 сiчня 2015р. з
внесеними змiнами, вiд 03 сiчня 2016 року згiдно наказу № 1, що вiдповiдає вимогам п.5 ст.8 Закону України «Про
бухгалтерський об-лiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Згiдно цього наказу обумовлений порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової
звiтностi, облiку активiв товариства, його змiнних, не змiнних i адмiнiстра-тивних витрат та регiстри
бухгалтерського облiку.
На протязi 2016 року Товариство згiдно з вимогами чинного законодавства дотримува-лось наступних принципiв
облiку:
• автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд

власникiв;
• перiодичностi, який припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання
фiнансової звiтностi;
• безперервностi дiяльностi, який передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, ви-ходячи з припущення, що
його дiяльнiсть триватиме далi;
• нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у
момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
• iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з ви-трат на їх виробництво та
придбання;
• повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та
потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
• послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики;
• обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, якi застосовуються в бухгалтерському облiку, по-виннi запобiгати
заниженню оцiнки зобов’язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства.
В цiлому система бухгалтерського облiку пiдприємства вiдповiдає Нацiональним стандар-там фiнансової звiтностi та
дiючим нормативно-правовим актам щодо здiйснення господарської дiяльностi.
Пiдприємством прийнята та використовується журнально-ордерна форма ведення бухгал-терського облiку iз
застосуванням спецiалiзованого програмного забезпечення системи 1С. В цi-лому, за результатами проведеної
аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ТОВ «К.А.Н.», суттєвих порушень аудитором не встановлено.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цих фi-нансових звiтiв у
вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: здiйснення дiяльностi товариства згiдно iз законами та
нормативними актами, розробку, впровадження та використання внутрiш-нього контролю, який управлiнський
персонал визначає необхiдним для забезпечення складан-ня фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок,
якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв
та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi ре-зультатiв аудиту, який було
проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi станда-рти вимагають вiд аудиторiв дотримання
етичних вимог, а також планування i виконання ауди-ту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських дока-зiв щодо сум i розкриття
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шах-райства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнан-сової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
ме-тою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав
також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi об-лiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтно-стi.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого ви-кривлення фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 «Вiд-повiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
III. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI.
Бухгалтерський облiк, в цiлому, вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський об-лiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi” № 996-XIV вiд 16.07.99 року зi змiнами та доповненнями, вимогам П(С)БО та iнших
нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, звiтнiсть складена згiдно з П(С)БО № 1, 25.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться безперервно, з дня його державної реєстрацiї. Бухгалтерський облiк
здiйснювався з використанням плану рахункiв , затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд
31.11.99р.
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результа-тiв своєї дiяльностi в
натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безпе-рервного документального i
взаємопов’язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згi-дно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2016 рiк скла-дена на пiдставi облiкових
регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiвордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiс-трiв облiку задовiльний.
Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв

своєчасно.
Для забезпеченостi достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi на пiдприємствi створена
постiйно дiюча комiсiя з iнвентаризацiї активiв та зобов’язань. Iнвентари-зацiя активiв та зобов’язань проводилась у
Товариствi згiдно дiючого законодавства.
На основi даних бухгалтерського облiку Товариством складена фiнансова звiтнiсть згiдно ст.8, П(С)БО № 1, яка
утримує статтi склад та змiст яких вiдповiдає положенням (Стандартам). Бухгалтерська, статистична та фiнансова
звiтнiсть складена своєчасно i в повному обсязi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена згiдно з П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва",
та сформована згiдно принципiв, передбачених П(С)БО № 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi “. Статтi ,якi
наведенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають насту-пним критерiям :
- якщо iснує вiрогiднiсть надходження, або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з цiєю статтею;
- оцiнка статтi може бути достовiрно визначена.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi – гривнi, звiтним перiодом є 2016 рiк, баланс пiдприємства
складено на кiнець останнього дня звiтного перiоду. Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена таким чином, що дає
можливiсть користувачам порiвняти її зi звiтами минуло-го року.
Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами
первинного облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Фiнансову звiтнiсть Товариства на 31.12.2016 року складено своєчасно i у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних
Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та прийнятої облiкової полiтики, в цiлому представляє повну
iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства та резуль-тати дiяльностi. Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають
даним, вiдображеним в синтетичному облiку Товариства, окремi форми фiнансової звiтностi вiдповiдають один до
одного
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi є умовно-позитивною, у зв’язку з наявнiстю пiдстав
для модифiкацiї аудиторської думки вiдповiдно до МСА № 705.
Пiдстава для модифiкацiї аудиторської думки.
Аудитор висловлює модифiковану думку щодо стану повного комплекту фiнансової звiт-ностi за 2016 рiк, станом на
31.12.2016р. оскiльки не спостерiгав за процесом iнвентаризацiї ак-тивiв та зобов’язань Товариства.
Однак цi обмеження не є всеохоплюючими та не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть та структуру
активiв i пасивiв Товариства, якi вiдображено у фiнансовiй звiтностi за станом на 31.12.2016 року.
Ми пiдтверджуємо те, що за винятком зауважень, якi зазначенi у попередньому абзацi, по-вний комплект фiнансової
звiтностi ТОВ «К.А.Н», у всiх суттєвих аспектах, повно i достовiрно вiдображає фiнансову iнформацiю про
Товариство станом на 31.12.2016р. В цiлому, фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдає Нацiональним
стандартам фiнансової звiтностi та не суперечить нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та
звiтностi в Ук-раїнi, а також не мiстить суттєвих викривлень та перекручень.
IV. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ:
АКТИВИ.
Необоротнi активи.
Станом на 31.12.2016р., на пiдставi наданої Товариством iнформацiї, аудиторами було встановлено, що на балансi
Товариства облiковуються необоротнi активи на загальну суму 743 462,2тис.грн. Необоротнi активи Товариства
представленi основними засобами, iнвестицiй-ною нерухомiстю та нематерiальними активами.
Основнi засоби
- Незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 536,6тис.грн.;
- Первiсна вартiсть – 743 640,5тис.грн.;
- Амортизацiя (знос) – 714,9тис.грн.;
- Залишкова вартiсть – 742 925,6тис.грн.
Облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 «Основнi засоби». Обраний метод амортизацiї прямолiнiйний.
Основнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю з нарахуван-ням зносу.
Питому вагу у складi основних засобiв займають:
• будiвля громадського торгiвельно-готельного комплексу БЦ «Сенатор», яку було введено в експлуатацiю в 4
кварталi 2013 року. Справедлива (ринкова) вартiсть склала 727 883,4 тис.грн. в тому числi дооцiнка в сумi 316
172,6тис.грн. Дооцiн-ка проведена суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» Серти-фiкат Фонду
державного майна України № 13777/12 вiд 07 вересня 2012 року на практичну оцiночну дiяльнiсть, оцiнювач
Димура А.М., квалiфiкацiйний серти-фiкат № 4158 вiд 04 березня 2006 року, Свiдоцтво про реєстрацiю в
Державному реєстрi оцiнювачiв № 4736 вiд 12 липня 2006 року.
• Земельна дiлянка за первiсною вартiстю у сумi 8 146,8тис.грн., яка належить То-вариству, про що свiдчить
державний акт на право власностi на земельну дiлянку серiя КВ № 139931, зареєстрований в книзi записiв реєстрацiї
державних актiв за № 02-8-00137. Земельна дiлянка дооцiнена за рiшенням Товариства, вiдповiдно до Наказу № 14
вiд 27.06.2013 року. До справедливої ринкової вартостi суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «АГЕНСТВО
ЕКСПЕРТНОЇ ОЦIНКИ» (Лiцензiя Дер-жавного комiтету України iз земельних ресурсiв на проведення робiт iз
землеуст-рою, земле оцiнювальних робiт вiд 12.07.2012 р. серiя АД № 034269) незалежним оцiнювачем Заїменко
Я.Д. (сертифiкат МК № 00265 вiд 03.11.07р.) Свiдоцтво про реєстрацiю в державному реєстрi оцiнювачiв № 5731 вiд
30.07.07р. Справедлива вартiсть земельної дiлянки станом на 30.09.2013 року за результатом оцiнки скла-дає 11
728,3тис.грн.

Будiвля БЦ «Сенатор» в повнiй мiрi вiдповiдає критерiям iнвестицiйної нерухомостi у вiд-повiдностi до пп.8 П(С)БО
32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", та облiковується на пiдприємствi на рахунку 100 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
В перiодi, що перевiрявся, облiк необоротних активiв Товариства, вiвся на рахунках класу 1 («Необоротнi активи»),
що вiдповiдає «Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiта-лу, зобов’язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй».
При проведеннi перевiрки облiку необоротних активiв, на пiдставi наданої Товариством iнформацiї, суттєвих
порушень вимог Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi, зокрема П(С)БО 7 та П(С)БО 32, аудиторами не
встановлено. Порядок формування господарських опе-рацiй щодо облiку необоротних активiв, в цiлому вiдповiдає
цим вимогам, що були прийнятими в Українi.
Фiнансовi iнвестицiї.
За даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi за 2016 рiк на балансi Товарист-ва фiнансовi iнвестицiї не
облiковуються. Операцiї з фiнансовими iнвестицiями протягом перiо-ду, що перевiрявся не проводились.
Оборотнi активи.
Облiк запасiв Товариство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтер-ського облiку № 9 «Запаси»
(далi – П(С)БО
Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали,
малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх
найменування . Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть
запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповно-важеними особами Товариства
та затвердженi в установленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального опе-рацiйного циклу, якщо вiн
бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними пред-метами (МШП) та облiковуються Товариством
на рахунку 22 „Малоцiннi та швидкозношуванi предмети”.
Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО 9, вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних пред-метiв, що переданi в
експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з пода-льшою органiзацiєю оперативного
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку
їх фактичного використання.
Аудитори зазначають, що вибуття матерiалiв проводилося згiдно затверджених актiв списання матерiальних запасiв.
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
Таблиця1
Група На кiнець року, тис. грн
1) Виробничi запаси: 773,5
—сировина та матерiали; 2,0
— купiвельнi напiвфабрикати та комплекту-ючi вироби; 0,0
— паливо; 0,0
— тара i тарнi матерiали; 0,00
— будiвельнi матерiали; 276,02
— запаснi частини; 485,9
— матерiали сiльськогосподарського призна-чення; 0,00
— малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 97,3
2) Незавершене виробництво 0,0
3) Готова продукцiя 0,0
4) Товари 0,0
Дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2016р. загальний розмiр дебiторської заборгованостi складає 59 288,7тис.грн.
Структура дебiторської заборгованостi представлена наступним чином:
• Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1 192,5тис.грн.;
• Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 50 613,9тис.грн.;
• Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 7 482,3тис.грн.;
П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти» передбачає вiдображення у балансi дебiторської за-боргованостi за
справедливою вартiстю та вiдображення суми коригувань (нарахованого резерву сумнiвних боргiв).
Разом з тим, сума резерву сумнiвних боргiв не нараховувалась, що суперечить п.7, п.9 П(С)БО 10 „Дебiторська
заборгованiсть”, i п.27 П(С)БО 2 „Баланс”.
Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi, на думку аудиторiв, в цiлому вiдповiдає П(С)БО 10
„Дебiторська заборгованiсть”, за винятком не створення резерву сумнiвних боргiв та вiдсутностi актiв звiрок з
окремими дебiторами.
Грошовi кошти.
Облiк касових операцiй та операцiй на розрахункових рахунках Товариства, на момент проведення аудиту, в повнiй
мiрi вiдповiдає чинному законодавству.
Залишок коштiв на поточних рахунках Товариства в банках та в касi Товариства, станом на 31.12.2016р. становить

10 075,9тис.грн. i складається з грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi.
Всi господарськi операцiї, якi вiдображають данi бухгалтерського облiку, щодо залишкiв та руху грошових коштiв пiдтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог що-до порядку їх складання. При проведеннi
аудиторської перевiрки облiку грошових коштiв, сут-тєвих порушень законодавства аудиторами не встановлено.
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2016р. становлять 2 653,6тис.грн. i складають-ся з сум податку на
додану вартiсть, визначених виходячи з сум отриманих авансiв послуги з оренди примiщень, що пiдлягають
виконанню.
Витрати обiгу та виробництва.
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318 (далi – П(С)БО
16), та Положення про бухгалтерський облiк опе-рацiй Товариства. Вiдображення витрат Товариством за 2016 рiк
здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї
№ 291 без використання/з використанням 8-го та 9 -го класу рахункiв.
Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi наступних первин-них документiв: актiв
виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих
субрахунках витрат.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та
оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно витрат Пiдприємства за 2016 рiк, вiдповiдають
первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Структуру витрат Пiдприємства за 2016 рiк наведено в таблицi 2
Таблиця 2
Структура витрат Пiдприємства за 2016 рiк (тис. грн.)
N п/п Назва складових Номер ра-хунку Сума
11 Собiвартiсть реалiзованих послуг 90 8 391,2
22 Адмiнiстративнi витрати 92 11 867,7
23 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 94 56 213,4
4 Фiнансовi витрати 95 59 751,9
Разом 136 224,2
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.
Станом на 31.12.2016р., на балансi Товариства облiковуються зобов’язання у сумi 888 617,9тис.грн. Зобов’язання
розподiленi наступним чином:
Довгостроковi зобов’язання:
В статтi Довгостроковi зобов’язання
• в сумi 136 125,5тис.грн. облiковується заборгованiсть по займу в розмiрi 5 006,3тис.дол. США. отриманiй вiд
пiдприємства – нерезидента EASTMARK FINANCE LTD в еквiвалентi по курсу НБУ станом на 31.12.2016р. Строк
повер-нення займу, згiдно умов договору № 2,5 вiд 03.10.2001р. та доповнення до дого-вору вiд 24.10.2008р.
визначений до 03.10.2025р.
• в сумi 148,0тис.грн. облiковуються нарахованi резерви вiдповiдно до п.13 П(С)БО 11 та п.7 П(С)БО 26 «Виплати за
невiдпрацьований час, що пiдлягають накопичен-ню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у
звiтному перiодi».
• в сумi 447 966,6тис.грн. облiковується заборгованiсть Товариства по облiгацiям серiї «А». Згiдно з випискою з
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 09.12.2016р. (виписка станом на 31/12/16р. вiдсутня, зi слiв
управлiнського пер-соналу виписку з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв пiдприємство замов-ляє на дату
нарахування вiдсоткiв, за даними бухгалтерського облiку рух по цiн-ним паперам не вiдбувався) заборгованiсть по
облiгацiям серiї «А» складає у сумi 447 967,0тис грн. та у кiлькостi 447 967 шт. Таким чином довгостроковi зобов’язання у балансi мають бути збiльшенi на - 0,4тис.грн, вiдповiдно, коригу-ванню пiдлягає в балансi збiльшення
дебiторської заборгованостi на суму 0,4тис. грн.
Поточнi зобов’язання:
Поточнi зобов’язання становлять суму в розмiрi – 304 377,8тис.грн. i складаються з насту-пних статей:
• Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 3 309,7тис.грн.
• Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 184 137,7тис.грн. в еквiвалентi по
курсу НБУ станом на 31.12.2016р
• Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 2,2тис.грн.
• Iншi поточнi зобов’язання – 116 928,2тис.грн.
Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним фiнансової звiтностi. Суттєвих
порушень щодо облiку зобов’язань вiдповiдно до вимог Нацiональних стан-дартiв фiнансової звiтностi при
проведеннi перевiрки аудитором не встановлено.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.
За результатами аудиторської перевiрки, аудитором було встановлено, що станом на 31.12.2016р. власний капiтал
Товариства за даними облiку та фiнансової звiтностi визначений в сумi (71 801,7)тис.грн. та складається iз:

• статутного капiталу – 23,6тис.грн.;
• капiтал у дооцiнках – 319 754,2тис.грн.;
• непокритого збитку - (391 579,5)тис. грн.
Статутний капiтал:
Товариство створено вiдповiдно з вимогами чинного законодавства України, у формi То-вариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збо-ри учасникiв Товариства, а виконавчим
органом Товариства Генеральний директор.
Статутний капiтал Товариства, станом на 31.12.2016р. вiдповiдно до Опису документiв, що надаються юридичною
особою державному реєстратору для проведення реєстрацiйної дiї. Реєстрацiйний номер справи: 1_070_058010_17,
код: 399918061095, з внесеними змiнами та до-повненнями Статутний фонд Товариства становить 23 600,00
(Двадцять три тисячi шiстсот ) гривень 00 копiйок.
Таблиця № 3
Iнформацiя про розмiр внескiв учасникiв Товариства i їх частка у статутному капiталi ста-новлять: станом на
31.12.2016р.
№ п/п Учасник/ Member Частки у статутному капiталi /The shares in the authorized capital
Кiлькiсть голосiв Учасника/ Number of votes of Members Вартiсть, грн./Cost, grn Частка, %/Part, %
2. Компанiя «Деверте Холдинг ГмбХ» (Deverte Holding GmbH), що заснована та заре-єстрована в Австрiї пiд номером 394037 , зареєстрований офiс якої знаходиться за адре-сою: Гетрейдемаркт 14/32, Вi-день 1010, Австрiя
(Getreidemarkt 14/32, Vienna 1010, Austria) 23 600,00
23 600,00
100
Статутний капiтал в цiлому/ Total Author-ized Capital 23 600,00 100
Формування Статутного капiталу Товариства вiдбувалось протягом минулих звiтних пе-рiодiв, шляхом внесення
грошових коштiв
Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансо-вiй звiтностi Товариства
станом на 31.12.2016 р. достовiрно.
Забезпечення.
В результатi аудиторської перевiрки, аудитором було встановлено, що у 2016 роцi Това-риством були створенi
забезпечення майбутнiх виплат, в т.ч. виплати персоналу Товариства. Забезпечення були створенi вiдповiдно до п.13
П(С)БО 11 та п.7 П(С)БО 26 «Виплати за невiдп-рацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються
зобов’язанням через створення забез-печення у звiтному перiодi».
ОБЛIК РЕАЛIЗАЦIЇ ТОВАРIВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦIЇ (РОБIТ, ПОСЛУГ), ВИЗНАЧЕН-НЯ ФIНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТIВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКIВ.
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних
документiв: актiв виконаних робiт, виписок банку, розрахункових вiдо-мостей та iнших первинних документiв,
передбачених статтею 9 Закону „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть ” № 996.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотносальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2016 рiк, вiдповiдають первинним
документам.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг)
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї послуг здiйснюється Товариством в залеж-ностi вiд видiв нарахованих
доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 „Доходи вiд реалiзацiї ” в цiлому у вiдповiдностi з Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 15 „Доходи”, за-твердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
29.11.1999 року № 290 (далi – П(С)БО 15).
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу вiд реалiзацiї продук-цiї послуг Товариства за
2016 рiк склала 53 299,3тис.грн. Вказанi доходи вiдображались на пiдс-тавi первинних документiв – актiв виконаних
робiт. Вiдхилень мiж даними первинних докумен-тiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв аудиторами не
встановлено.
Iншi доходи
Бухгалтерський облiк iнших доходiв здiйснюється Пiдприємством у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 на окремих
субрахунках рахунку 71 „Iншi операцiйнi доходи”. Субрахунки 711„ Дохiд вiд реалiзацiї iншиx оборотних активiв”,
714 “ Дохiд вiд операцiйної курсової рiз-ницi”, 717 “ Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi”. Та на
окремих субрахунках раху-нку 73 "Iншi фiнансовi доходи". Субрахунки 732 "Вiдсотки одержанi”, 733 "Iншi доходи
вiд фi-нансових операцiй", використовується Пiдприємством згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку.
Величина iнших доходiв Товариства, нарахованих станом на 31.12.2016 рiк, склала 17 837,6тис.грн.
На думку аудиторiв в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Пiдприємства
ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15 та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
Аудитори вважають, що фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва за 2016 рiк в усiх суттєвих аспектах повно
i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Товариства.
V. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
Таблиця №4
1. Розрахунок вартостi чистих активiв, станом на 31.12.2016 року
Найменування статтi Код рядка Розрахунковi данi на початок звiтного перi-оду Розрахунковi данi на кiнець звiтного

перi-оду
1234
АКТИВИ
Необоротнi активи 1095 713911,8 743462,2
Оборотнi активи 1195 67745,3 73354,0
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Активи, усього 1300 781 657,1 816 816,2
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгостроковi зобов’язання i забез-печення 1595 568238,8 584240,1
Поточнi зобов’язання i забезпечення 1695 220132.7 304377,8
Зобов'язання, пов'язанi з необорот-ними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - Зобов'язання, усього 788371,5 888617,9
Розрахункова вартiсть чистих акти-вiв -6714,4 -71801,7
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 23,6 23,6
Неоплачений капiтал 1425 0 0
Вилучений капiтал 1430 0 0
Скоригований статутний капiтал 23,6 23,6
Рiзниця вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiта-лу (тис. грн.): - 71825,3
Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вар-тiсть розраховується на
основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.04р.).
Висновок: Оскiльки вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016р. менша вiд вартостi скоригованого
статутного капiталу. Товариство повинно здiйснити перелiк заходiв, передбачений п.4 ст.144 Цивiльного кодексу
України.
2. Аналiз показникiв фiнансового стану.
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
• Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва станом на 31 грудня 2016 року.
• Iнша додаткова iнформацiя.
Таблиця № 5
Узагальнюючi данi розрахунку фiнансово-економiчних показникiв, щодо оцiнки фiнансово-майнового стану ТОВ
«К.А.Н.», станом на 31.12.2016р.
№ Фiнансово-економiчний показник Критичне зна-чення Станом на 01.01.16р. Станом на 31.12.16р.
1. Аналiз лiквiдностi товариства:
1.1. Коефiцiєнт покриття >1 0,31 0,24
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6-0,8 0,30 0,24
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25-0,5 0,02
0,03
2. Коефiцiєнт платоспроможностi (автоно-мiї) >0,5 -0,01 -0,09
3. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансу-вання) 0,5-1 -0,01 -0,08
4. Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв
5. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi 0,25-0,5 -0,01 -0,09
6. Коефiцiєнт покриття iнвестицiй >1 -83,63 -7,14
7. Коефiцiєнт покриття балансу >1 0,91 0,85
8. Коефiцiєнт маневреностi >0,5
9. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) >0 -2,20
10. Коефiцiєнт рентабельностi активiв >0 -0,19 -0,08
11. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi >0 -6,87 -1,22
Аналiзуючи показники фiнансового стану Товариства за даними таблицi можна зробити висновок, що за 2016 рiк всi
показники знаходяться нижче межi нормативного значення. Так значення показникiв коефiцiєнтiв покриття та
лiквiдностi погiршилися в 2016 роцi в порiвняннi з попереднiм перiодом i вказує на не можливiсть пiдприємства
погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок оборотних активiв i за рахунок продажi лiквiдних активiв.
Значення коефiцiєнту платоспроможностi вказує на дуже низький рiвень долi активiв пiд-приємства , якi
покриваються за рахунок власного капiталу.
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв вказує на залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх займiв
(кредитiв). Коефiцiєнти маневреностi, покриття балансу , покриття iнвести-цiй та рентабельностi за 2016 рiк,
погiршились i свiдчать про збиткову дiяльнiсть в поточному перiодi.
Безперервнiсть дiяльностi та подальшi подiї.
В результатi проведеного аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, на пiдставi отриманих аудиторських
доказiв та проведених аналiтичних процедур аудитор пiдтверджує, що дiяльнiсть пiдприємства у всiх суттєвих
аспектах вiдповiдає принципу безперервностi.
За наслiдками опитування керiвного складу Товариства та аналiзу наданої Товариством iнформацiї щодо подальших

подiй, Аудитором було визначено, що Товариство не планує змiн, якi б могли суттєво вплинути на подальшi подiї.
3. Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подаєть-ся до НКЦПФР разом з фiнансовою
звiтнiстю.
Пiд час розгляду аудиторами iнформацiї, що розкривається Товариством у вiдповiдностi до Положення про порядок
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рi-шенням НКЦПФР № 1348 вiд 01.09.2015р., нашої
уваги не привернув жоден факт, який дав би нам пiдстави вважати, що iснують суттєвi невiдповiдностi мiж
фiнансовою звiтнiстю, перевiре-ною аудитором, та iншою iнформацiєю, представленою емiтентом до НКЦПФР.
Факти, що вiдносяться до особливої iнформацiї та їх вплив на дiяльнiсть Товариства.
Протягом перiоду, що пiдлягав аудиторськiй перевiрцi подiї, якi згiдно з нормами ч.1 ст.41 Закону України «Про
цiннi папери та фондовий ринок», можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до
значної змiни вартостi його цiнних паперiв, протя-гом перiоду що перевiрявся, не вiдбувались.
4. Корпоративне управлiння та внутрiшнiй аудит.
При проведеннi перевiрки аудитором було з’ясовано, що Статутом Товариства передба-чено створення Ревiзiйної
комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя створена та функцiонує.
Вiдповiдно до цього маємо зазначити, що у Товариствi запроваджено корпоративне уп-равлiння.
5. Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, аудитором було iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та виконано всi необ-хiднi аудиторськi процедури, характер,
час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттє-вого викривлення в наслiдок шахрайства. В результатi цих
аудиторських процедур аудитори не знайшли жодних пiдтверджень, що свiдчили б про наявнiсть суттєвих
викривлень у фiнансовiй звiтностi Товариства за звiтний перiод внаслiдок шахрайства. Проте через властивi
обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити
навiть у тому разi, якщо аудит належно сплановано i виконано вiдповiдно до Мiжнаро-дних стандартiв аудиту.
6. Операцiї з пов`язаними особами.
В процесi виконання аудиторських процедур, аудиторами встановленi пов’язанi особи, в 2016 роцi були наданi
послуги з оренди нежитлових примiщень пов`язанiй осо-бi.
Аудиторами були поданi запити до управлiнського персоналу Товариства вiдносно наявностi iснування вiдносин i
операцiй з пов’язаними сторонами, що виходять за межi нормальної дiяльностi, їх характеру. Аудитор при
проведеннi аудиторських процедур не знайшов ознак iснування вищезазначених операцiй.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було здiйснено ауди-торську
перевiрку Товариство з обмеженою вiдповiдаль-нiстю
«Аудиторська фiрма
«Лiра-1»
код за ЄДРПОУ 30043305
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб’єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 2107
про внесення до Реєстру суб’єктiв ау-диторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд
22.06.2001 року № 102, свiдоцтво дiйс-не до 26.05.2021 року
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво № 0349 видане згiдно рi-шення Аудиторської
Палати України № 268/4 вiд 25.04.2013 року
Мiсцезнаходження 04112, м. Київ, вул., Дегтярiвська, 48
Тел. /факс (044) 559-32-08
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту
Договiр про надання аудиторських по-слуг № АП 17/02/17 вiд 17.02.2017 ро-ку
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 27.02.2017 р. по 27.03.2017 р.
Додатки: комплект фiнансової звiтностi
на f 2 f аркушах.
Всього: на f 17 f аркушах.
Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку
Сертифiкат аудитора серiя А №007270 вiд 30.07.2015р.
Л.П. Василенко
Директор ТОВ «АФ «Лiра-1»
Сертифiкат аудитора серiя А №006196 вiд 19.01.2007р. I.В. Шкляр
Дата аудиторського висновку: 27 березня 2017 р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"К.А.Н."

за ЄДРПОУ

Територія

31611715

за КОАТУУ 8038000000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

240

68.10

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

Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська
32/2 044 5932666,044 2809020
Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

992.4

536.6

Основні засоби:

1010

712919.4

742925.6

- первісна вартість

1011

713409.6

743640.5

- знос

1012

( 490.2 )

( 714.9 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

713911.8

743462.2

Запаси

1100

1443.3

870.8

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

157.9

1192.5

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

57057.5

50613.9

- у тому числі податок на прибуток

1136

66.0

66.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4596.0

7482.3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4172.1

10075.9

Витрати майбутніх періодів

1170

0.3

465.0

Інші оборотні активи

1190

318.0

2653.6

Усього за розділом II

1195

67745.3

73354.0

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

1200

0

0

Баланс

1300

781657.1

816816.2

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

23.6

23.6

Додатковий капітал

1410

319754.2

319754.2

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-326492.2

-391579.5

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

-6714.4

-71801.7

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

568238.8

584240.1

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

161158.5

184137.7

- товари, роботи, послуги

1615

1700.9

3309.7

розрахунками з бюджетом

1620

201.8

2.2

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

57071.5

116928.2

Усього за розділом IІІ

1695

220132.7

304377.8

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

1700

0

0

Баланс

1900

781657.1

816816.2

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

2000

53299.3

21246.9

Інші операційні доходи

2120

17243.3

26114.8

Інші доходи

2240

594.3

304.6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

71136.9

47666.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 8391.2 )

( 5873.3 )

Інші операційні витрати

2180

( 68081.2 )

( 130088.3 )

Інші витрати

2270

( 59751.8 )

( 57613.0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 136224.2 )

( 193574.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-65087.3

-145908.3

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-65087.3

-145908.3

Примітки до
балансу

Вiдсутнi

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Вiдсутнi

Керівник

Букало Олена Юрiївна

Головний
бухгалтер

Букало Олена Юрiївна

