
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.  

ТВО Генерального 

директора 
      

Букреєв О.В. 

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

М.П. 
15.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД Холдинг"  

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

34428120 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Подiльський, 04070, Київ, Григорiя Сковроди,21/16 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 593 31 40 044 593 31 57 

6. Електронна поштова адреса 

inna.korolchuk@mdholding.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України    

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://mdholding.com.ua/ 

в мережі 

Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (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 X 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента 
 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління 
 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



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

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

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 

У зв'язку з тим, що ТОВ "МД Холдинг" в процесi своєї дiльностi випустило 

лише вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi 

(безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 

iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв 

цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних 

сертифiкатiв, реєстру iпотечних активiв та про склад, структуру i розмiр 

iпотечного покриття вiдсутня. Облiгацiї Товариства в лiстингу не 

перебувають. 

Товариство не заповнює рiчну звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розпорядження електроенергiєю, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг 

виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД Холдинг"  

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

А01 606694 

3. Дата проведення державної реєстрації 

19.07.1996 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

50000 

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) 

6 

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

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi у неспецiалiзованих магазинах 

46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними 

речовинами 

46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння та контролю Товариством є: 1.Загальнi збори Учасникiв Товариства - вищий 

орган. 2.Рада Директорiв (на чолi з Головою Ради Директорiв) - виконавчий орган; 3.Ревiзiйна 

комiсiя - контролюючий орган. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Вiддiлення ПУМБ «РЦ в м. Київ» 

2) МФО банку 

344851 

3) поточний рахунок 

26006962498232 

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

у іноземній валюті 

Вiддiлення ПУМБ «РЦ в м. Київ» 



5) МФО банку 

344851 

6) поточний рахунок 

26006962498232 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Рейтингове агенство 

"Кредит-Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
26.11.2013 uaBB 

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 "SUMMERMAN 

INVESTMENTS LIMITED" 
НЕ 181769 

1066Кiпр Васiлiсiс 

Фрейдерiкiс 20 ЕЛЬ ГРЕКО 

ХАУС Флет/Офiс 104 

24.9 

Компанiя "PONLAK 

DEVELOPMENTS LIMITED"  
216835 

2540Кiпр Далi Георгiу 

Ейкосарi, 87 
19.98 

Компанiя "DENIMONE 

DEVELOPMENTS LIMITED"  
216235 

2540Кiпр Далi Хризанту 

Милона,2 
19.98 

ПЗНВIФ "Спiвдружнiсть-2" ТОВ 

"КУА "Дельта" 
22592656 

49000Україна м. 

Днiпропетровськ Благоєва, б. 

31, офiс 22-23 

0.05 

ПЗНВIФ "Спiвдружнiсть-3" ТОВ 

"КУА "Дельта" 
22592656 

49000Україна м. 

Днiпропетровськ Благоєва, б. 

31, офiс 22-23 

0.05 

Закрите акцiонерне товариство 

«ЗАП-ЕКОРЕСУРС» 
20025663 

69035Україна м. Запорiжжя 

вул. Сорок рокiв Рад. 

України, буд. 82-А 

9.9 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Професiйний 

футбольний клуб "Металург-

Запорiжжя" 

32811573 
69037Україна м. Запорiжжя 

вул. 12 квiтня, 2 
5.2 

Компанiя «BARLENСO LTD» НЕ 221823 
3035Кiпр Лiмасол 4 Зiнас 

Кантер Стрiт 
9.9 

Компанiя «MID LANDSСAPE 

LIMITED» 
172724 

1061Кiпр Нiкосiя Аннiс 

Комнiнiс, 29А 
9.99 

ПЗНВIФ "МД-Iнвест" ТОВ "КУА 

"ЕДК" 
32983807 

04070Україна м. Київ вул. 

Григорiя Сковороди, 21/16 
0.01 

ПЗНВIФ "Металург-Iнвест" ТОВ 

"КУА "ЕДК" 
32983807 

04070Україна м. Київ вул. 

Григорiя Сковороди,21/16 
0.02 

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) 

Пурiк Сергiй Олександрович  
СА 927281 Хортицьким РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi  
0.01 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

ТВО Генерального директора 

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

Букреєв Олександр Вадимович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 085379 22.03.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

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

Перший заступник Генерального директора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД 

Холдинг", 28.10.2011р. по сьогоднiшнiй день - ТВО Генерального директора ТОВ "МД Холдинг" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

15.04.2014  

9) Опис 

Генеральний директор не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Як 

Генеральний директор виконує функцiї виконавчого органу Товариства та здiйснює управлiння 

його поточною дiяльнiстю. Вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Бугай Наталiя Федорiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 106193 22.03.1996 Московським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 



4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

середня спецiальна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

13 

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

з 12.06.2000р. по 31.10.2007р. - Головний бухгалтер ТОВ "Торговий дiм Запорiжсталь" з 

01.11.2007р. по сьогоднiшнiй день - Головний бухгалтер ТОВ "МД Холдинг" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

15.04.2014  

9) Опис 

Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Як головний 

бухгалтер Товариства виконує обов`язки, передбаченi чинним законодавством з бухгалтерського 

облiку. 

* 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 акцiонере товариство "Нацiональний депозитарiй України 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

не потребує лiцензiї 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Емiтент не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20053145 

Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ пр-т Повiтрофлотський, 

25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263444 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 406-28-74 

Факс (044) 406-28-74 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Емiтент користується депозитарними послугами Публiчного 

акцiонерного товариства "Акцiонерний банк "Експрес-Банк" 

(зберiгача цiнних паперiв) 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Партнер" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30000963 

Місцезнаходження 69057 Україна Запорізька Запорiзький м. Запорiжжя 40 рокiв 

Радянської України,86-а/30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2022 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 



Міжміський код та телефон 061-787-48-62 

Факс 061-787-48-62 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується послугами для проведення аудиту 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя 

"IНГО Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 16285602 

Місцезнаходження 01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Воровського, 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 546588 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.07.2010 

Міжміський код та телефон 044) 490-27-44 

Факс (044) 490-27-45 

Вид діяльності Добровiльне медичне страхування 

Опис Емiтент уклав зi страховою компанiєю договiр медичного страхування 

працiвникiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредо-Iнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22123772 

Місцезнаходження 69063 України Запорізька Запорiзький м. Запорiжжя вул. 

Комсосольська/Ленiна, 13/13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ498064 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.11.2009 

Міжміський код та телефон 061 787 48 61 

Факс 061 787 48 61 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Емiтент користується депозитарними послугами Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредо-Iнвест"(зберiгача цiнних 

паперiв) 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 25590014 

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Григорiя Сковороди, 

21/16  



Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 493360 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2009 

Міжміський код та телефон 044 593 31 55 

Факс 044 593 31 55 

Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть) 

Опис Емiтент користується послугами Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" як торговця цiнними 

паперами 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

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

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20.02.2008 185/2/08 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

1000 50000 
Бездокументарні 

іменні 
50000000 15 

вiдсотки 

нарах-ся та 

сплачуються 4 

рази на рiк 

15 17.03.2014 

Опис 

Товариством у 2008 роцi здiйснено вiдкритий (публiчний) випуск вiдсоткових iменних облiгацiй серiї А. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України 

протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та неразиденти України.Вiдсотки нараховуються та 

сплачуються 4 рази на рiк. Облiгацiї Товариства не забезпеченi. Не торгуються на органiзованому ринку, лiстiнг вiдсутнiй (рiшення щодо делiстингу цiнних 

паперiв було прийнято ПАТ "ФБ"ПФТС" 01.08.2013р.). Пiдстава делiстингу (виключення з котирувального списку 2(другого) рiвня лiстнигу з наступним 

переведенням до позабiржового списку)-п.5.28 Правил ПАТ "ФБ "ПФТС).  

  



XI. Опис бізнесу 

Протягом 2013 року важливi подiї у позвитку Товариства (злиття, подiл, приєднання, 

перетворення) не вiдбувалися. 

  

Оргiзацiйна структура Товариства створена вiдповiдно до вимог чинного законодавства та 

затверджена рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв, вiдповiдно до якої вищим органом управлiння 

Товариства є Збори Учасникiв, Виконавчим органом Товариства є Рада Директорiв, яка має 

наступну структуру: Голова Ради директорiв, Виконавчий директор, Директори за напрямками 

дiяльностi Товариства. 

Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. 

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у 

Товариства вiдсутнi. 

  

Кiлькiсть працiвникiв емiтента на 31.12.2013 року становить 7 осiб, кiлькiсть осiб, якi працюють за 

сумiсництвом становить 2 особи.  

Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють у вiдокремленому пiдроздiлу становить 2 особи, iз них - 0 

осiб працює за сумiсництвом. При цьому кiлькiсть осiб, якi працюють в емiтента за основним 

мiсцем роботи становить всього 5 осiб, на умовах неповного робочого часу - 5 осiб.  

Фонд оплати працi на 31.12.2013 - 2 949 тис. грн.  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2013 року - 

6 осiб.  

Скорочення чисельностi працiвникiв Товариства протягом звiтного перiоду визвана необхiднiстю 

оптимiзацiї витрат фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  

Керiвники пiдроздiлiв та iншi квалiфiкованi працiвники постiйно проходять пiдвищення 

квалiфiкацiї. Як один iз видiв соцiальної захищеностi працiвникiв є запроваджене в товариствi 

добровiльне медичне страхування для працiвникiв.  

  

ТОВ "МД Холдинг" не належить до об'єднань пiдприємств. 

  

ТОВ "МД Холдинг" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

У 2013 рокi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ТОВ "МД Холдинг" у звiтному 

перiодi не отримувало 

  

У ТОВ "МД Холдинг" основними засобами визнаються активи вартiстю бiльше 1000,00 гривень. 

Вони облiковуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Пiсля списання 

основних засобiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами накопиченого зносу, 

вилучається з облiкових записiв. 

Для розрахунку амортизацiї Товариством використовується прямолiнiйний метод.  

Класифiкацiя та оцiнка запасiв здiйснюється за методом вибуття. 

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за 

собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, та витрат, 

безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.  

  

У 2013 роцi ТОВ "МД Холдинг" налавало послуги з суборенди офiсних примiщень на територiї 



України. Дохiд вiд реалiзацiї послуг за 2013 рiк становить 68 тис.грн. 

Дiяльнiсть Товариства не потребує лiцензiй та спецiальних дозволiв.  

Товариство не набувало та не припиняло протягом звiтного перiоду прав iнтелектуальної 

власностi (торгiвельнi марки, обєкти авторського права, винаходи, кориснi моделi, промисловi 

зразки тощо).  

Дiяльнiсть емiтента не пов'язана з дiяльнiстю на яку поширюється екологiчне законодавство. 

  

Значнi iнвестицiї та придбання за останнi п'ять рокiв вiдсутнi та на майбутнє не плануються. 

  

Правочини з власниками iстотної участi,членами наглядової ради або виканавчого органу та 

афiлiйованими особами ТОВ "МД Холдинг" у 2013 роцi не здiйснювалися. 

  

Товариство не є виробником продукцiї. Основний вид дiяльностi - основний вид його дiяльностi - 

Оптова торгiвля металами та металевими рудами. 

До складу основних засобiв Товариства зараховувались активи з термiном їх корисного 

використання бiльше 1 року.  

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.13 становить 1 439 тис. грн., знос - 1 247 

тис. грн., залишкова вартiсть - 192 тис. грн. 

В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та 

синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Ведення податкового облiку 

основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу України.  

Всi обєкти використовуються в господарських цiлях Товариства.  

Капiтальне будiвництво не ведеться та не планується. 

  

1) Макроекономiчнi ризики, а саме: 

- зменшення реальних доходiв пiдприємств, що спричинятиме скорочення рiвня витрат на 

консалтинговi послуги i може мати наслiдком зменшення обсягiв реалiзацiї послуг, що надаються 

Товариством; 

2) Полiтичнi ризики, та такi, що пов'язанi з дiяльнiстю держави:  

- прийняття державними органами нормативних актiв, що обмежують умови здiйснення 

пiдприємницької дiяльностi в Українi в цiлому та в галузi дiяльностi Товариства; 

- дiї, що пiдпадають пiд статус форс-мажорних обставин (вiйськовi дiї, стихiйнi лиха, акти 

громадянської непокори, масовi заворушення, страйки, локаути); 

- обмеження видачi готiвкових коштiв та обмеження щодо безготiвкових розрахункiв, якi 

запровадженi банками; 

- введення нових або збiльшення розмiру iснуючих податкiв та зборiв; 

- вiдмiна податкових пiльг; 

- недосконалiсть чинного законодавства стосовно питань надання консалтингових послуг та 

iнвестицiйної дiяльностi; 

3) Фiнансовi ризики: 

- ризик зростання процентних ставок, що ускладнить можливiсть Товариства та пiдприємств, 

участь у яких бере Товариство, в майбутнiх перiодах здiйснювати рефiнансування по своїм 

борговим зобов'язанням; 

4) Галузевi ризики: 

- посилення конкуренцiї на ринку консалтингових послуг з боку iнших пiдприємств; 

Керiвництво Товариства розробляє та впроваджує систему управлiння, що спрямована на 

мiнiмiзацiю впливу факторiв ризику на господарську дiяльнiсть, дозволяє їх завчасно виявити, 

упередити або зменшити їх негативний вплив в разi настання. 

  



Штрафи, пенi та неустойки за порушення законодавства у 2013 роцi не сплачувалися. 

  

Основним напрямком iнвестицiйної дiяльностi Товариства є розширення клiєнтської бази, 

впроваження маркетингових дослiджень щодо розширення ринкiв збуту послуг, розробка нових 

перспективних напрямкiв дiяльностi у сферi iнвестування коштiв в iнвестицiйно привабливi 

об'єктi промислово-фiнансового сектору України шляхом придбання цiнних паперiв та 

корпоративних прав. 

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

Обсяги робочого капiталу достатнi для втiлення поточних потреб Товариства. 

  

Укладенi, але ще не виконанi договора (контракти) станом на 31.12.2013 у Товариства вiдсутнi 

  

Товариство планує збiльшити обсяги участi в iнвестицiйно-привабливих пiдприємствах 

промислового та фiнансово-господарського сектору економiки України на 20% та розширити 

ринки збуту послуг, що надає Товариство, на 10%, а також збiльшити клiєнтську базу на 15%. 

  

Для ефективного здiйснення своєї господарської дiяльностi Товариство реалiзує адекватну 

полiтику стосовно дослiджень та розробок, яка включає такi стратегiчнi напрямки: 

- визначення можливостей та ризикiв зовнiшнього середовища на ринку регiонiв, якi виступають 

прiоритетними при розширеннi ринкiв збуту послуг, що надає Товариство; 

- визначення сильних та слабких сторiн Товариства вiдносно основних конкурентiв; 

Вiдповiдно, з метою ефективного виконання зазначених напрямкiв полiтики дослiджень та 

розробок, здiйснюється дослiдження та аналiз: 

- поточної ринкової ситуацiї та її основних тенденцiй розвитку; 

- переваг та недолiкiв основних конкурентiв Товариства у конкретнiй сферi дiяльностi; 

- множини факторiв зовнiшнього та внутрiшнього середовища, їх впливу на загальну ситуацiю та 

кон'юнктуру ринку; 

- нових форматiв торгiвлi, методiв здiйснення маркетингової та торгiвельної полiтики, основних 

практичних здобуткiв у сферi торгiвлi та маркетингу. 

Загалом дослiдницька полiтика Товариства, що реалiзується в господарськiй дiяльностi, 

подiляється на поточний, перiодичний або стратегiчний аспекти та спрямована вiдповiдно на 

досягнення операцiйних та стратегiчних завдань.  

  

Дата вiдкриття провадження у справi №2А-12571/12/2670 - 14.09.2012р.Позивач ТОВ "МД 

Холдинг", Вiдповiдач ДПI у Подiльському р-нi м. Києва. Сума позовних вимог - 2 416 169,00 грн. 

Суть позовних вимог - визнання недiйсними податкових повiдомлень-рiшень. Найменування суду 

- Окружний адмiнiстративний суд м. Києва.Позовнi вимоги ТОВ "МД Холдинг " задоволенi 

повнiстю. 

Дата вiдкриття провадження у справi №910/23770/13 - 09.12.2013р. Позивач ПАТ Промiнвестбанк, 

Вiдповiдач ТОВ "МД Холдинг. Сума позовних вимог - 103 216 371,96 грн. Суть позовних вимог - 

стягнення заборгованостi за кредитом та вiдсотками. Найменування суду - Господарський суд м. 

Києва. 

  

За 2013 рiк незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, якi 

б суттєво вплинули на результати його дiяльностi, не вiдбувалось.  

За останнi три роки спостерiгається стабiльнiсть у дiяльностi Товариства. 

Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства 

не було.  



Порожнi цифровi поля у данiй звiтностi рахувати нулем.  

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi, не має. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
156 64 363 128 519 192 

будівлі та 

споруди 
0 0 358 128 358 128 

машини та 

обладнання 
38 4 0 0 38 4 

транспортні 

засоби 
118 60 5 0 123 60 

інші 0 0 0 0 0 0 

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 156 64 363 128 519 192 

Опис Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду :3 091 тис.грн  

Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду : 1 439 тис.грн  

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок поточного року : 519 тис.грн  

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду : 192 тис.грн  

Сума зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду : 2 572 тис.грн.  

Сума зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду : 1 247 тис.грн.  

Вiдображення в бухгалтерському облiку визнання, оцiнки, облiку надходжень, вибуття, ремонту 

основних засобiв та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк здiйснювались 

в цiлому у вiдповiдностi з вимогами норм П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92.  

Амортизацiя (знос) основних засобiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу у 

вiдповiдностi з вимогами норм пiдпункту 1 пункту 26 П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiкової 

полiтики товариства.  

Товариством забезпечено незмiннiсть порядку визначення амортизацiї (зносу) основних засобiв 

впродовж звiтного перiоду.  

Бухгалтерський облiк iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 7 

"Основнi засоби".  

Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв товариство проводить у 

розмiрi 100 % амортизацiйної вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї активу, що вiдповiдає 

встановленiй товариством облiковiй полiтицi та вимогам норм пункту 27 П(С)БО 7 "Основнi 

засоби".  

Визнання, оцiнка, облiк нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку та розкриття iнформацiї 

про них у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк здiйснювались у вiдповiдностi до вимог норм П(С)БО 8 

"Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року 

№ 242. При цьому до складу нематерiальних активiв зараховувалися активи, якi не мають 

матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi та утримуються пiдприємством з метою 

використання протягом перiоду бiльше одного року.  

Нарахування амортизацiї (зносу) проводиться рiвномiрно на протязi всього термiну корисного 



використання нематерiального активу. Облiк зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.  

Товариством забезпечено незмiннiсть порядку визначення амортизацiї (зносу) нематерiальних 

активiв впродовж звiтного перiоду.  

У звiтному перiодi в емiтента не вiдбулося змiн у структурi основних засобiв, методах амортизацiї 

та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв.  

Протягом звiтного перiоду основнi засоби в заставу не надавались.  

Протягом звiтного перiоду у вiдношенi основних засобiв не виникали передбаченi чинним 

законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

80347 102917 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
50 50 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

50 50 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi методичних рекомендацiй, щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 

17 листопада 2004 року, та на вимогу Цивiльного кодексу України №435-IV вiд 16.01.2003 

року. Вартiсть чистих активiв = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П +IV р П + V р П)= 80 

347тис. грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вiдповiдно, їх розмiр 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 79930 X X 

у тому числі:   

кредитна лiнiя 17.09.2010 79930 13.25 30.06.2014 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 50453 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 50453 X X 

облiгацiї простi iменнi 

вiдсотковi (185/2/08) 

20.02.2008 50453 15 02.01.2014 

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 4935 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

X 0 X X 



паперами)(за кожним 

видом): 

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 37299 X X 

Усього зобов'язань X 172617 X X 

Опис: Загальна сума зобов'язань товариства складає 172 617 тис.грн., у тому числi: зобов'язання за 

облiгацiями серiї А - 50 453 тис.грн.;зобов'язання за векселями - 4 935 тис.грн.;кредити 

банку - 79 930 тис.грн.; iншi зобов'язання - 37 299 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними 

цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами ТОВ "МД Холдинг" не 

має. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

05.08.2013 05.08.2013 

Відомості про факти 

лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "П А Р Т Н Е Р"  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
30000963  

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69057, м. Запорiжжя, вул.40 рокiв Рад. 

України, 86-а / 30 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

2022 26.01.2001 

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

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК № 01-02/01. 

(звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МД ХОЛДИНГ" станом на 31.12.2013 року 

Адресат: власники цiнних паперiв та керiвництво Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД ХОЛДИНГ" 

Аудиторський висновок подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та про умови договору на проведення аудиту 

Аудиторську перевiрку проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Партнер", яке 

здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту та свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi 

вiд 26.01.2001 року № 2022. Термiн дiї свiдоцтва до 04.11.2015 року. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Партнер" зареєстровано 08 вересня 1998 року 

Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 1 103 

107 0010 001419, код за ЄДРПОУ 30000963. 

Мiсце знаходження аудиторської фiрми: 69057, м. Запорiжжя, 40 рокiв Радянської України, 86- а/30, телефон (067) 

614-45-44. 

Аудиторську перевiрку проведено на пiдставi договору вiд 11.03.2014 року № 14-01/001. 

Перевiрка розпочата 11.03.2014 року та закiнчена 25.03.2014 року. 

Аудиторський висновок видано товариству 25 березня 2014 року за № 01-02/01. 

2. Основнi вiдомостi про емiтента 

Повна назва емiтента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД ХОЛДИНГ"  

Код ЄДРПОУ 34428120 

Юридична адреса та мiсцезнаходження 04070, м. Київ, Подiльський район, вул. Григорiя Сковороди, 21/16. 

Дата державної реєстрацiї 19.07.2006  

3. Опис обсягу аудиторської перевiрки та окремих аспектiв 

Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв товариства, якi складають повний комплект фiнансової 

звiтностi: 

- "Баланс" станом на 31 грудня 2013 року, ф. № 1; 

- "Звiт про фiнансовi результати" за 2013рiк, ф. № 2; 

- "Звiт про рух грошових коштiв" за 2013 рiк, ф. № 3; 



- "Звiт про власний капiтал" за 2013 рiк, ф. № 4; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, ф. № 5. 

Аудиторську перевiрку здiйснено у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами МСА Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан-дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 

квiтня 2003 року № 122, зокрема у вiдповiдностi iз МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 

звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та МСА 800 "Висновок незалежного аудитора при виконаннi 

завдань з аудиту спецiального призначення". 

Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит 

включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, 

а також оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених 

управлiнським персоналом. 

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази",  

що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У своїй роботi  

аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Планування i проведення аудиту було  

спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. 

Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй 

звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом звiтного перiоду. 

Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру 

виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно з вимогами МСА. Нами були виконанi 

процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. 

Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. 

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог норм пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 

Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", МСА з 

урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, 

затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528, зi 

змiнами та доповненнями, та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово¬го 

ринку вiд 29 вересня 2011 року № 1360.  

Внаслiдок аудиторської перевiрки встановлено: 

4. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нацiональним положенням (стандартам) 

бухгалтерського облiку 

Бухгалтерський облiк товариством ведеться iз застосуванням плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї по його застосуванню" вiд 

30.11.1999 року № 291, та у вiдповiдностi до вимог норм Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV.  

Товариством ведення бухгалтерського облiку органiзовано по журнально-ордернiй системi на машинописних носiях.  

Постановка бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам норм Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку України. 

Фiнансова звiтнiсть товариства за 2013 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам норм П(С)БО  

1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

Аудиторською фiрмою проведена аудиторська перевiрка балансу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД 

ХОЛДИНГ" станом на 31 грудня 2013 року, звiту про фiнансовi результати товариства, звiту про рух грошових 

коштiв, звiту про власний капiтал та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою 

одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит передбачає 

виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього 



контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального 

подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 

нашої думки. 

Враховуючи вищенаведене та у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту 700 "Формулювання думки та 

надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" аудиторська 

фiрма може стверджувати, що для пiдготовки фiнансових звiтiв використано концептуальну основу фiнансової 

звiтностi, встановлену законодавством України, зокрема Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та iншими 

нормативними актами України.  

Товариством на дату рiчної фiнансової звiтностi не проведено тестування на наявнiсть ознак можливого зменшення 

корисностi активiв, що передбачається нормами  

П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 грудня 2004 

р. № 817, зi змiнами та доповненнями.  

Товариством не створювалося забезпечення на виплату вiдпусток, що на нашу думку не вiдповiдає положенням 

(стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним актам України. 

Аудиторська фiрма не в змозi визначити вплив зазначених питань на власний капiтал, вартiсть активiв та розмiр 

зобов'язань товариства станом на 31.12.2013 року. 

Товариством у складi iнших довгострокових фiнансових зобов’язань вiдображено заборгованiсть за облiгацiями у сумi 

50`453 тис. грн., яка пiдлягає погашенню через 12 мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, що не вiдповiдає вимогам норм 

П(С)БО 11 "Зобов'язання". Вiдповiдно до норм наведеного П(С)БО зазначенi зобов'язання вiдображаються в складi 

поточних зобов’язань як "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями". 

Аудиторською фiрмою, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi наведено у попереднiх абзацах, 

пiдтверджується, що фiнансовi звiти Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД ХОЛДИНГ" станом на 31 грудня 

2013 року представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною 

основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам чинного законодавства України.  

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту 800 "Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення" за результатами перевiрки надаються наступнi 

висновки щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв: 

5. Пiдтвердження правильностi класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку товариства 

5.1 Облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв та їх зносу  

Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2013 року становить 192 тис. грн. 

В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку. 

На нашу думку, вiдображення в бухгалтерському облiку визнання, оцiнки, облiк вибуття, ремонту основних засобiв та 

розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк здiйснювались в цiлому у вiдповiдностi з вимогами 

норм П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92. 

Амортизацiя (знос) основних засобiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з 

вимогами норм пiдпункту 1 пункту 26 П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiкової полiтики товариства. 

Товариством забезпечено незмiннiсть порядку визначення амортизацiї (зносу) основних засобiв впродовж звiтного 

перiоду.  

На нашу думку, бухгалтерський облiк iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 7 

"Основнi засоби".  

Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв товариство проводить у розмiрi 100 % 

амортизацiйної вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї активу, що вiдповiдає встановленiй товариством облiковiй 

полiтицi та вимогам норм пункту 27 П(С)БО 7 "Основнi засоби". 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 року становить 0,00грн. На нашу думку, визнання, 

оцiнка, облiк нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi 

за 2013 рiк здiйснювались у вiдповiдностi до вимог норм П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року № 242. При цьому до складу нематерiальних активiв 

зараховувалися активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi та утримуються пiдприємством 

з метою використання протягом перiоду бiльше одного року.  

Нарахування амортизацiї (зносу) проводиться рiвномiрно на протязi всього термiну корисного використання 

нематерiального активу. Облiк зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

України.  

Товариством забезпечено незмiннiсть порядку визначення амортизацiї (зносу) нематерiальних активiв впродовж 

звiтного перiоду.  

5.2 Облiк фiнансових iнвестицiй 

Фiнансовi iнвестицiї товариства станом на 31.12.2013 року становлять –162`062 тис. грн., а саме: 

1. Довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї – 3`074 тис. грн. – акцiї iнших пiдприємств. 

2. Поточнi фiнансовi iнвестицiї – 158’988 тис. грн., а саме: 

- облiгацiї пiдприємств - 51`495 тис. грн.. 



- векселя - 52`361 тис. грн.. 

- iнвестицiйнi сертифiкати - 55`132 тис. грн. 

На нашу думку, первiсна оцiнка фiнансових iнвестицiй, їх оцiнка на дату балансу та розкриття iнформацiї про них у 

фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк здiйснюється товариством вiдповiдно до вимог норм П(С)БО 12 "Фiнансовi 

iнвестицiї", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 26.04.2000 року № 91, зi змiнами та доповненнями. 

5.3 Облiк запасiв 

Вартiсть запасiв товариства станом на 31.12.2013 року становить 7 тис. грн. – паливо, малоцiннi та швидкозношуванi 

предмети. 

На нашу думку, визнання та первiсна оцiнка запасiв, оцiнка їх вибуття i оцiнка на дату балансу в цiлому вiдповiдає 

вимогам норм П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246, 

та прийнятiй товариством облiковiй полiтицi.  

Покупнi запаси (товари) зараховуються на баланс по фактичнiй собiвартостi їх заготiвлi.  

Первiсною вартiстю запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства є їх виробнича собiвартiсть, яка 

визначається вiдповiдно до вимог норм П(С)БО № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 

31.12.1999 року № 318, зi змiнами та доповненнями. 

Оцiнка вибуття запасiв при вiдпуску у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за 

методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).  

Товариством забезпечено незмiннiсть методу оцiнки вибуття запасiв протягом перiоду, за який проводилась перевiрка. 

Податок на додану вартiсть, сплачений при придбаннi запасiв, визначений товариством згiдно з вимогами норм 

Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI.  

Товариством, з метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку, вiдповiдно до наказу проведено 

iнвентаризацiю товарно-матерiальних цiнностей. 

Iнвентаризацiя проведена пiдприємством у вiдповiдностi до вимог норм Iнструкцiї "По iнвентаризацiї основних 

засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", 

затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69, зi змiнами та доповненнями. За 

результатами проведеної iнвентаризацiї не встановлено суттєвих нестач чи лишкiв запасiв. 

Аудитори не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв, висновки про достовiрнiсть та повноту 

вiдображення запасiв та товарiв, у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013 року, базували на аналiзi результатiв 

iнвентаризацiї, даних регiстрiв облiку та первинних документiв з руху запасiв, наданих товариством до перевiрки. 

5.4 Облiк дебiторської заборгованостi 

Станом на 31.12.2013 року поточна дебiторська заборгованiсть товариства складає 89`906 тис. грн., а її структура має 

наступний вигляд: 

- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 74`420 тис. грн.;  

- дебiторська заборгованiсть з бюджетом – 816 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 14`522 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв – 116 тис. грн.; 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 32 тис. грн.; 

На нашу думку, визнання, оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi товариством проводиться вiдповiдно до 

вимог норм П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

08.10.1999 року № 237, зi змiнами та доповненнями. Розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть у 

фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк проведено товариством у вiдповiдностi з вимогами норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги 

до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається товариством до пiдсумку балансу за чистою 

реалiзацiйною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв протягом перевiряємого перiоду визначалась 

товариством за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. За методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина резерву розраховується на пiдставi аналiзу платоспроможностi 

окремих дебiторiв. 

Станом на 31.12.2013 року резерв сумнiвних боргiв товариства становить нуль грн. 

5.5 Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

На нашу думку, облiк касових операцiй, залишкiв готiвки в касi вiдповiдають вимогам норм чинного законодавства 

України. 

Облiк грошових коштiв на рахунках у банку ведеться товариством вiдповiдно до вимог методологiї, встановленої 

нормами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 

господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 

листопада 1999 року № 291.  

Станом на 31.12.2013 року грошi та їх еквiваленти складають в нацiональнiй валютi – 357 тис. грн.  

На нашу думку, розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї про грошi та їх еквiваленти проведено товариством у 

вiдповiдностi з вимогами норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

5.6 Облiк iнших оборотних активiв 

Iншi оборотнi активи товариства станом на 31.12.2013 року становлять 440 тис. грн. та включають: суми податку на 

додану вартiсть, нарахованi у складi отриманих авансiв. 

На нашу думку, розкриття iнформацiї про iншi оборотнi активи у фiнансовiй звiтностi, за перевiряємий перiод, 



проведено товариством у вiдповiдностi до вимог норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

6. Пiдтвердження реальностi розмiру зобов`язань, забезпечення наступних витрат i платежiв у фiнансовiй звiтностi 

товариства 

Визнання вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань, станом на 31.12.2013 року, товариством не проводилось у 

зв’язку з вiдсутнiстю тимчасових податкових рiзниць, що вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 17 "Податок на прибуток". 

Товариством у складi iнших довгострокових фiнансових зобов’язань вiдображено заборгованiсть за облiгацiями у сумi 

50`453 тис. грн., яка пiдлягає погашенню через 12 мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, що не вiдповiдає вимогам норм 

П(С)БО 11 "Зобов'язання". Вiдповiдно до норм наведеного П(С)БО зазначенi зобов'язання вiдображаються в складi 

поточних зобов’язань як "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями". 

Поточнi зобов'язання товариства станом на 31.12.2013 року складають 122`164 тис. грн., а їх структура має наступний 

вигляд: 

- короткостроковi кредити банкiв – 79`930 тис. грн.; 

- векселi виданi – 4`935 тис. грн.; 

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 457 тис. грн.; 

- за розрахунками з одержаних авансiв – 45 тис. грн.; 

- iншi поточнi зобов`язання – 36`797 тис. грн. 

За виключенням зауваження, на нашу думку, визнання та оцiнка зобов’язань товариством проводиться в цiлому 

вiдповiдно до вимог норм П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 

31.01.2000 року. Розкриття iнформацiї про зобов’язання у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк проведено товариством у 

вiдповiдностi з вимогами норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

Товариством не створювалося забезпечення на виплату вiдпусток, що на нашу думку не вiдповiдає вимогам норм 

пункту 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" та пункту 11.10 Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних 

активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69.  

Облiк та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за перевiряємий перiод про виплати працiвникам товариства в 

цiлому вiдповiдають вимогам норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 року № 601, зi змiнами та доповненнями.  

Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

На нашу думку, розрахунки з бюджетом по податках та iнших обов’язкових платежах, по соцiальному страхуванню 

проводяться товариством згiдно вимог норм дiючого законодавства України. 

7. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структури та призначення 

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2013 року становить 80`347 тис. грн., та має таку структуру: 

- зареєстрований (пайовий) капiтал – 50 тис. грн.; 

- резервний капiтал – 13 тис. грн.; 

- нерозподiлений прибуток – 80`284 тис. грн.  

Станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД ХОЛДИНГ" (нова 

редакцiя), затвердженого загальними зборами Учасникiв (протокол № 35 вiд 18.11.2009 року), зареєстрованого 

04.12.2009 року Державним реєстратором за № 10111050015021213, розмiр Статутного фонду становить 50`000 

гривень (п’ятдесят тисяч гривень) та розподiлено на 50`000 (п’ятдесят тисяч) часток вартiстю 1,0 (одна) гривна кожна.  

Розмiр внескiв, вiдображений у бухгалтерському облiку по балансовому рахунку 40 Зареєстрований (пайовий) капiтал 

в сумi 50 тис. грн., рiвнозначний Статуту товариства.  

Статутний фонд ТОВ "МД ХОЛДИНГ" сформовано за рахунок грошових коштiв, внесених учасниками, з 

дотриманням вимог норм статей 13, 52 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 

1576-XII, зi змiнами та доповненнями. 

Заборгованостi по внескам до статутного фонду товариство немає. 

Таким чином, на нашу думку, Статутний фонд ТОВ "МД ХОЛДИНГ" станом на 31.12.2013 року сформовано з 

дотриманням вимог чинного законодавства України та сплачено повнiстю у встановленi законодавством України 

термiни.  

Резервний капiтал товариства станом на 31.12.2013 року, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi, становить 13 тис. 

грн. або 25 вiдсоткiв статутного капiталу товариства. На нашу думку, створення резервного капiталу вiдповiдало 

вимогам норм статтi 14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991 року № 1576-ХII, зi змiнами та 

доповненнями, статтi 87 Господарського кодексу України вiд 16.01.2003 року № 436-IV, та Статуту товариства.  

Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2013 року складає 80`284 тис. грн. На нашу думку, 

вiдображений у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк нерозподiлений прибуток вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 1 

"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

Згiдно з вимогами норм пункту 4 статтi 144 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV, зi змiнами 

та доповненнями, станом на 31.12.2013 року нами зроблено аналiз вартостi чистих активiв у порiвняннi iз розмiром 

статутного капiталу товариства та мiнiмальним розмiром статутного капiталу, встановленого законодавством України.  

Вартiсть чистих активiв ТОВ "МД ХОЛДИНГ" станом на 31.12.2013 року складає 80`347 тис. грн., що на 80`297 тис. 

грн. бiльше розмiру статутного капiталу товариства.  

8. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, вiдображених у фiнансовiй 



звiтностi 

На нашу думку, облiк доходiв товариства вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290, зi змiнами та доповненнями. Товариством дохiд визнається 

пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком 

зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства).  

При порiвняннi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк з даними головної книги, журналами-ордерами 

та вiдомостями – розбiжностей не встановлено. 

Податок на додану вартiсть при реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначений товариством згiдно з 

вимогами норм Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями.  

Визнання витрат та їх склад, на нашу думку, вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв вiд 31.12.1999 року № 318, зi змiнами та доповненнями. Витрати вiдображаються в балансi 

одночасно зi зменшенням активiв та збiльшенням зобов`язань, при цьому витрати вiдображаються одночасно з 

доходами, для отримання яких вони понесенi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.  

Витрати з податку на прибуток, на нашу думку, визнанi товариством у вiдповiдностi з вимогами норм П(С)БО 17 

"Податок на прибуток", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 року № 353, зi змiнами 

та доповненнями. 

За 2013 рiк фiнансовi результати товариства становлять: 

- валовий прибуток вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг – 68 тис. грн.  

- збиток вiд операцiйної дiяльностi – 11`579 тис. грн. 

- збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування – 17`705 тис. грн. 

- чистий збиток – 22`570 тис. грн.  

В цiлому, вiдображення доходiв, витрат та фiнансових результатiв товариства у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк 

вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв вiд 07.02.2013 року № 73. 

Облiк курсових рiзниць по операцiям в iноземнiй валютi, на нашу думку, вiдповiдає  

вимогам П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", затвердженого наказом Мiнiстерства  

фiнансiв України вiд 10.08.2000 року № 193, зi змiнами та доповненнями. 

9. Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi товариства даним облiку та вiдповiдностi даних окремих 

форм звiтностi один одному 

Перевiркою вiдповiдностi даних окремих форм промiжної фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк один одному, 

згiдно "Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi", затверджених наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.04.2013 року № 476 зi змiнами та доповненнями, розбiжностей не встановлено.  

На нашу думку, представлена iнформацiя дає в цiлому дiйсне уявлення про реальний стан активiв та пасивiв 

товариства. В зв’язку з цим, аудитори вважають можливим пiдтвердити, що фiнансова звiтнiсть складена на основi 

дiйсних облiкових даних.  

10. Аналiз показникiв фiнансового стану товариства 

Аналiз показникiв фiнансового стану товариства проведено у вiдповiдностi з "Методичними рекомендацiями щодо 

пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств-емiтентiв 

облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв)", схвалених Аудиторською палатою України (протокол № 99 вiд 23.02.2001 року) 

та Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення № 56 вiд 11.03.2001 року). 

При проведеннi аналiзу фiнансового стану товариства враховувались зауваження стосовно формування поточних 

зобов’язань та витрат (фiнансового результату) звiтного перiоду. 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi  

ТОВ "МД ХОЛДИНГ" за 2013 рiк 

Найменування показникiв Норматив Показники за звiтнi перiоди Середнi показ-ники 

На  

01.01.13 р. На 31.03.13 р. На 

30.06.13 р. На  

30.09.13 р. На  

31.12.13 р.  

Аналiз лiквiдностi пiдприємства 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi > 1 1,72 2,36 2,36 2,37 2,04 2,17 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0 0,95 1,48 1,48 1,47 1,3 1,34 

Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi або автономiї) > 0,5 0,28 0,39 0,39 0,38 0,32 0,354 

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (фiнансування) < 1 2,52 1,58 1,59 1,61 2,15 1,89 

Оцiнка рентабельностi 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв збiльшення Х -0,0076 -0,01 -0,014 -0,073 Х 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi або автономiї), який характеризує питому вагу власного капiталу 

товариства у загальнiй сумi засобiв, залучених для здiйснення його дiяльностi, станом на 31.12.2013 року дорiвнює 

0,32, при критичному значеннi 0,5.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених i 



власних засобiв та станом на 31.12.2013 року становить 2,15, при нормативному значеннi менше 1.  

Отже, показники зазначених коефiцiєнтiв вказують на те, що товариство залежне вiд зовнiшнiх кредиторiв, що не 

дозволяє товариству бути фiнансово незалежним. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових засобiв, їх еквiвалентiв i поточних 

фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та станом на 31.12.2013 року дорiвнює 1,3, при нормативному 

значеннi показника бiльше нуля. Це свiдчить про те, що товариство в змозi негайно погасити всю короткострокову 

заборгованiсть за рахунок зазначених активiв, тобто має достатнi ознаки платоспроможностi. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), розрахований як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань 

пiдприємства, станом на 31.12.2013 року становить 2,37, при середньому значеннi 2,04 та нормативному значеннi 

бiльше 1. Отже, товариство здатне своєчасно погасити всi поточнi зобов’язання за рахунок грошових коштiв, 

дебiторської заборгованостi, поточних фiнансових iнвестицiй та запасiв. 

В зв’язку з отриманням товариством, за результатами дiяльностi за перевiряємий перiод, чистих збиткiв показники 

рентабельностi активiв, продукцiї та дiяльностi на кiнець звiтного перiоду мають вiд'ємне значення.  

Внаслiдок проведення аналiзу показникiв фiнансового стану товариства за перевiряємий перiод аудиторська фiрма 

може зробити висновок, що ТОВ "МД ХОЛДИНГ", не зважаючи на залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, 

має достатньо оборотних активiв для покриття поточних зобов’язань i фiнансування поточної дiяльностi. Зазначений 

фактор вказує в цiлому на задовiльний фiнансовий стан товариства i можливiсть прогнозування його полiпшення, та 

на вiрогiднiсть подальшого безперервного функцiонування товариства. 

11. Розкриття iнформацiї про дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", якi вiдбулися протягом 2013 року, та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента 

та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв 

Протягом 2013 року на товариствi вiдбулися наступнi дiї, якi визначенi частиною першою статтi 41 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV, та є особливою iнформацiєю про емiтента, що 

має бути наведена в аудиторському висновку вiдповiдно до вимог "Положення щодо пiдготовки аудиторських 

висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528: 

1. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi :  

01.08.2013 року ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" прийняла рiшення про переведення з Котирувального списку ПФТС 2-

го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку звичайних вiдсоткових iменних облiгацiй 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД ХОЛДИНГ" у бездокументарнiй формi iснування (свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 185/2/08 вiд 20.02.2008р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку) у зв'язку iз невiдповiднiстю цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-

го рiвня лiстингу згiдно з пунктом 5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". 

12. Iнша допомiжна iнформацiя 

У вiдповiдностi з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм 

емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово¬го 

ринку вiд 29 вересня 2012 р. №1360, наступна допомiжна iнформацiя має бути наведена в аудиторському висновку. 

12.1 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 

Пiд час виконання нами завдання, у вiдповiдностi з вимогами МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", здiйсненi аудиторськi процедури 

щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю товариства за 2013 рiк, що пiдлягала 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається ТОВ "МД ХОЛДИНГ" як емiтентом цiнних паперiв. 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi 

визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що вiдбулися 

протягом звiтного року, та якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента i призвести до змiни 

вартостi його цiнних паперiв, оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.  

Аудиторською фiрмою не отримано достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв того, що фiнансова звiтнiсть була 

суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається товариством та подається до Комiсiї. 

12.2 Виконання значних правочинiв 

Товариством протягом 2013 року виконувались правочини, якi вiдповiдно до критерiїв встановлених Статутом та 

нормами статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", є значними (їх розмiр становив 10 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).  

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство при 

виконаннi значних правочинiв дотримувалось вимог Статуту товариства (нова редакцiя) та законодавства України, яке 

регулює дiяльнiсть господарських товариств. 

12.3 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства 

Емiтент облiгацiй ТОВ "МД ХОЛДИНГ" не є акцiонерним товариством, отже норми Закону України "Про акцiонернi 

товариства" ним не застосовуються. 

Пiд час виконання нами завдання щодо висловлення думки про стан корпоративного управлiння, у тому числi 

внутрiшнього аудиту, на товариствi слiд зазначити наступне. 

Протягом звiтного року в ТОВ "МД ХОЛДИНГ" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 



- Збори учасникiв; 

- Генеральний директор; 

- Ревiзiйна комiсiя, яка має обиратися за вимогою Учасникiв товариства та затверджуватися Загальними зборами 

Учасникiв. 

Статутом товариства (нова редакцiя) визначено, що функцiонування органiв корпоративного управлiння 

регламентується виключно його положеннями, затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують 

функцiонування органiв корпоративного управлiння, не передбачено. 

Протягом звiтного року Генеральний директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом. 

Загальними зборами Учасникiв товариства Ревiзiйна комiсiя не обиралась та не затверджувалась. 

Статутом та внутрiшнiми документами ТОВ "МД ХОЛДИНГ" не передбачається запровадження посади внутрiшнього 

аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) та обрання корпоративного секретаря.  

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, 

аудиторська фiрма може зробити висновок:  

- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння на товариствi вiдповiдає вимогам Статуту; 

- наведена в рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває 

фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 

12.4 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 

"Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", 

для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, 

аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру 

його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i 

пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ТОВ "МД ХОЛДИНГ" визначають Збори учасникiв, а загальне керiвництво 

управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор. 

Нами не отримано доказiв стосовно суттєвого викривлення товариством фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. 

Додатки до аудиторського висновку: 

1. Баланс на 31 грудня 2013 року, ф.№ 1; 

2. Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк, ф.№ 2; 

3. Звiт по рух грошових коштiв за 2013 рiк , ф.№ 3; 

4. Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; ф.№ 4; 

5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк; ф.№ 5.  

Директор ТОВ "АФ "Партнер" В. В. Щербань 

Сертифiкат аудитора № 004110 вiд 28.01.2000 р. 

(термiн дiї до 28.01.2019 р.)  

 

25 березня 2014 року  

Адреса: 69057, м. Запорiжжя, 40 рокiв Радянської України, 86-а/30. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МД Холдинг"  
за ЄДРПОУ 34428120 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 46.72 

Середня кількість 

працівників 
7 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
04070, м. Київ, вул. Григорiя 

Сковороди,21/16  

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. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 17 0 0 

первісна вартість 1001 150 103 0 

накопичена амортизація 1002 133 103 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 519 192 0 

первісна вартість 1011 3091 1439 0 

знос 1012 2572 1247 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 3074 3074 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3610 3266 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 4 7 0 

Виробничі запаси 1101 4 7 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 143320 74420 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

13911 

 

14522 

 

0 

з бюджетом 1135 1174 816 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 1040 116 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 464 32 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 197917 158988 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 302 357 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 491 440 0 

Усього за розділом II 1195 358623 249698 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 362233 252964 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50 50 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 13 13 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 102845 80284 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 102917 80347 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 50453 50453 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 50453 50453 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 79930 79930 0 

Векселі видані 1605 6936 4935 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 5508 457 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 41 45 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 116448 36797 0 

Усього за розділом IІІ 1695 208863 122164 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 362233 252964 0 

 

Примітки 

Обсяг фiнансових iнвестицiй товариства станом на 31 

грудня 2013 року складає 162 062 тис. грн., з них -

довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 3`074 тис. 

грн., що є фiнансовими iнвестицiями, якi не облiковуються 

за методом участi в капiталi iншого пiдприємства; -

поточнi фiнансовi iнвестицiї становлять158 988 тис. грн. 

Вартiсть запасiв товариства становить - 7 тис. грн., що є 

виробничими запасами товариства. Станом на 31.12.2013 

року дебiторська заборгованiсть в сумi 89 906 тис. грн., в 

тому числi: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги - 74 420 тис. грн., -дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками за виданими авансами - 14 522 тис. грн., -

дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих 

доходiв - 116 тис. грн., -iнша поточна заборгованiсть - 32 

тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом - 816 тис.грн. 



Керівник Букреєв О.В. 

Головний бухгалтер Бугай Н.Ф. 
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число) 
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(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 68 105897 

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 ( 0 ) ( 97433 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

69 

 

8464 

 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 184 6912 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4199 ) ( 14659 ) 

Витрати на збут 2150 ( 158 ) ( 2400 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7474 ) ( 11827 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 11579 ) ( 13510 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 915 7160 

Інші доходи 2240 49415 139383 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 10305 ) ( 9624 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 51016 ) ( 139970 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 22570 ) ( 16561 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 22570 ) ( 16561 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 32 

Витрати на оплату праці 2505 2949 10780 

Відрахування на соціальні заходи 2510 617 2447 

Амортизація 2515 179 3980 



Інші операційні витрати 2520 8086 11647 

Разом 2550 11831 28886 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

За 2013 рiк фiнансовi результати вiд фiнансово-

господарської дiяльностi товариства згiдно Звiту про 

фiнансовi результати становлять: - чистий дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї - 68 тис. грн.; - збиток вiд операцiйної 

дiяльностi - 11 579 тис. грн.; збиток вiд звичайної 

дiяльностi до оподаткування - 22 570 тис. грн. чистий 

збиток за 2013 рiк становить 22 570 тис. грн. 

Керівник Букреєв О.В. 

Головний бухгалтер Бугай Н.Ф. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

381 

 

50242 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 115742 

Надходження від повернення авансів 3020 0 424 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 10 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 12 

Надходження від операційної оренди 3040 47 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1182 15668 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 0 ) 

 

( 36127 ) 

Праці 3105 ( 3062 ) ( 10512 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 527 ) ( 2270 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 307 ) ( 3865 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 3865 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 307 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 106908 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 3462 ) 



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1311 ) ( 18728 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3597 226 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 13658 150661 

необоротних активів 3205 0 765 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 6226 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 250 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 10852 ) ( 147932 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 86 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3056 9634 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 596 3406 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 13439 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 596 -10033 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 55 -173 

Залишок коштів на початок року 3405 302 475 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 357 302 

 

Примітки 

Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти та їх 

еквiваленти в балансi товариства складають 357 тис. грн., 

що є коштами в нацiональнiй валютi на поточних 

рахунках пiдприємства. 

Керівник Букреєв О.В. 

Головний бухгалтер Бугай Н.Ф. 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим 

методом 

Керівник Букреєв О.В. 

Головний бухгалтер Бугай Н.Ф. 



   
КОДИ 

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

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД Холдинг"  за ЄДРПОУ 34428120 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 50 0 0 13 102854 0 0 102917 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 50 0 0 13 102854 0 0 102917 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -22570 0 0 -22570 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -22570 0 0 -22570 

Залишок на 

кінець року 
4300 50 0 0 13 80284 0 0 80347 

 

Примітки 

Власний капiтал товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 80 347 тис. 

грн., та має таку структуру:статутний капiтал - 50 тис. грн.; резервний капiтал - 13 

тис. грн.;нерозподiлений прибуток - 80 284 тис. грн. 

Керівник Букреєв О.В. 

Головний бухгалтер Бугай Н.Ф. 

 


