
Титульний аркуш 
 

31.12.2019 
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№ 1/31/12 
(вихідний реєстраційний номер 
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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Миндра Лариса Вiкторiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний 

оптовий ринок продовольства "Фудцентр" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32960109 

4. Місцезнаходження: 02002, Україна, Днiпровський р-н, м. Київ, вул. Каховська, буд. 64 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380445172322, +380445172322 

6. Адреса електронної пошти: office@cpdgroupcompany.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 13.12.2019, Протокол загальних зборiв 

учасникiв  № 8 вiд 13.12.2019 р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://food-center.co

m.ua/ 31.12.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  

2) інформація про розвиток емітента  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента  

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування  

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків  

4) звіт про корпоративне управління  

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати  

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  

- інформація про наглядову раду  

- інформація про виконавчий орган  

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент  

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента  

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента  

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  

- повноваження посадових осіб емітента  



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) X 

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

2. Емiтент не отримував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi 

3. Емiтент не бере участi в створеннi юридичних осiб. 

4. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. 

5. Послугами рейтингового агенства емiтент не користується. 

7. Судовi справи вiдсутнi. 

8. Штрафнi санкцiї вiдсутнi. 

10 

-посадовi особи часткою не володiють 

- винагороди та компенсацiї не виплачувались 

11. не складався 

12. Емiтент не акцiонерне товариство. 

13 Емiтент не акцiонерне товариство. 

14 Емiтент не акцiонерне товариство. 

15 Емiтент не акцiонерне товариство. 

16 Емiтент не акцiонерне товариство. 

17 Емiтент не акцiонерне товариство. 



18 Цiльовi облiгацiї не випускались. 

 19 Працiвники часткою не володiють 

20 Працiвники часткою не володiють 

21 Обмеження вiдсутнi 

22 Емiтент не акцiонерне товариство. 

23 Дивiденди не нараховувались та не сплачувались. 

25 Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. 

26 Значнi правочини не вчинялись 

27 Значнi правочини ,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть  не вчинялись. 

28 Данi особи вiдсiтнi 

36-40 Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний оптовий ринок продовольства 

"Фудцентр" 

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

 Виписка вiд 08.08.17 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 24.06.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 30620500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 3 

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

 68.32 - Управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi контракту (основний) 

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2) МФО банку 

 305749 

3) Поточний рахунок 

 2600831340601 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

5) МФО банку 

 305749 

6) Поточний рахунок 

 2600831340601 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Дочiрнi пiдприємства , фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi  пiдроздiли 

вiдсутнi, змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 



програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Станом на 31.12.2018 р. численнiсть штатних працiвникiв Емiтента склала 3 (три) особи. 

Середньомiсячна заробiтна плата складала 10500 грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента станом на кiнець 

звiтного перiоду вiдсутня. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства за рiк є Нацiональнi 

положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення 

Товариства.Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики 

Товариства, здiйснюються згiдно Наказу №1-О <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та 

облiкову полiтику товариства> вiд 29.12.2016 року. 

Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв 

бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономнiсть;обачнiсть; повне висвiтлення; 

послiдовнiсть; безперервнiсть; нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат; превалювання 

(перевага) сутностi над формою; iсторична (фактична) собiвартiсть; єдиний грошовий вимiрник; 

перiодичнiсть. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм вимогам П(с)БО та нормам чинного 

законодавства України для складання фiнансової звiтностi.  

Облiк нематерiальних активiв Товариство веде у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 8 

<Нематерiальнi активи>. Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснювалось 

прямолiнiйним методом. Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО7 

<Основнi засоби>. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 



виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi  ТОВ <ЦОРП <ФУДЦЕНТР> є  торгiвельна дiльнiсть, iмпорт 

продуктiв харчування та їх дистрибуцiя, оптова торгiвля, експлуатацiя нерухомого майна, 

оренда та суборенда, а з 2017 року основним видом дiльностi є пiдготовка реалiзацiї проекту 

створення головного продуктового ринку м. Києва. 

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi оптової торгiвлi  сiльськогосподарської продукцiї та 

продуктiв харчування.  

Ринками збуту послуг Емiтента є м. Київ, Київська область та iншi регiони та обласнi центри 

України. 

Середньорiчний темп приросту виробництва валової продукцiї сiльського господарства в 

Українi складає 2,1% (данi державної статистики за 2016 р). Все це створює умови для 

дiнамичного розвитку сучасних торгових майданчикiв, якi скорочують шлях вiд виробника в 

селах до кiнцевого споживача в великих мiстах. 

На сьогоднiшнiй день є потреба створення нового формату  ринку для професiйних операторiв: 

гуртовики, хорека, домогосподарства з великими покупками, дрiбнi переробники, виробники та 

офiси. Головною вiдмiннiстю вiд iснуючих форматiв являється: зручне мiсце розташування, 

якiсне обслуговування цiльової аудиторiї, сучасний дизайн, широкий спектр додаткових послуг 

(доставка, мерчендайзинг, клiнiнг i т.д.). 

Станом на сьогоднi, покупцi вимушенi шукати товар в рiзних мiсця по всьому Києву. 

Об'єднання всiх категорiй товару в одному мiсцi очiкується ринком, що дасть можливiсть 

збiльшити конкурентоспроможнiсть клiєнтiв, а також,  купувати якiсний товар за ринкову цiну 

без незрозумiлих нацiнок. 

Для фермерiв та селян це дасть можливiсть продажу свого товару напряму цiльовим покупцям 

без участi торгiвельних мереж та iнших посередникiв. Для цiльових клiєнтiв - це буде зручний 

майданчик в центрi мiста зi зручним асортиментом та нiзькими цiнами. Для мiста - це великий 

iнфраструктурний проект з новими робочими мiсцями, сучасним форматом, гарним сервiсом на 

рiвнi кращих європейских торгiвельних майданчикiв. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Емiтент планує кошти залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй у розмiрi 100%   

спрямовувати i на здiйснення господарської дiяльностi з фiнансування ремонту, реконструкцiї, 

облаштування торгових мiсць та введення в експлуатацiю (запуск роботи) центрального 

оптового ринку продовольства <ФУДЦЕНТР> на базi орендованих Товариством об'єктiв 

нерухомостi за адресою м. Київ, вул. Каховська, 64. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 



причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2018 року на балансi 

облiковуються основнi засоби - земельна дiлянка  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Серед потенцiйних факторiв ризику варто вiдзначити зовнiшнi фактори, якi знаходяться поза 

межами впливу Емiтента. До таких можуть вiдноситись обмежувальнi заходи державної 

полiтики, не прогнозованi коливання та нестабiльнiсть на фiнансових ринках, клiматичнi змiни, 

зростання цiн на енергоносiї. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiййснюється за рахунок господарської дiяльностi .       

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладенi , але ще не виконанi договора (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Створення головного продуктового ринку столицi i всiєї України, який змiнить пiдхiд в галузi 

для пiдприємцiв i дасть змогу купувати покупцевi якiсний товар за ринкову цiну без 

незрозумiлих нацiнок. 

Головною метою є - дати пiдприємцям та виробникам якiсне мiсце, в першу черу технологiчне 

по всiм сучасним нормам i правилам, площадку де можна буде подiлитися iнформацiєю про свiй 

продукт та дiзнатися про новинки ринку, конкурентiв, провести зустрiчi та виставки, тобто 

створити не просто ринок, а живий органiзм товарообороту та соцiуму в серединi цiєї структури. 

Покупцям: 

-Дати можливiсть купувати якiснi продукти в комфортних умовах 

-Конкурентноспроможна цiна за якiсний продукт 

Продавцям : 

- Якiсне мiсце продажу товарiв 

- Чесна конкуренцiя 

- Допомога i пiдтримка в розвитку бiзнесу 

Переваги створення головного продуктового ринку столицi i всiєї України 

- концентрацiя нiшового покупця, оптовi покупцi для малих i середнiх магазинiв, ресторани, 

роздрiбнi покупцi; 

- зосередження на ринку самих якiсних виробникiв та iмпортерiв; 

- правильно органiзоване робоче мiсце та цiлiсна концепцiя ринку; 

- широкий асортимент товарiв всiх групп; 

- прямi контакти з виробниками та оптовими покупцями; 

- концепцiя ринок-виставка; 

- контроль цiн та якостi товарiв на ринку; 

- є цiлiсна iдея створення чесностi на ринку без хабарiв i взяток; 

- допомога адмiнiстрацiєю ринку в розвитку кожного орендаря i пiдприємця; 

- швидка реалiзацiя товару, завдяки великому потоку покуцiв; 



- стабiльнiсть розвитку ринку; 

- чiтко прописанi обов'язки та норми; 

- унiкальнiсть ринку на територiї України. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Власнi науковi дослiдження та розробки Емiтентом не проводилися. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнформацiя вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

учасникiв 

Вищий орган управлiння Учасниками Товариства є: 

1. Маркович Олег Миколайович, 

частка статутного капiталу складає 30 

600 000,00  (тридцять мiльйонiв 

шiстсот тисяч) гривень 00 коп., що 

становить 99,933% Статутного капiталу 

Товариства; 

2. ТОВ "СТАТУС", частка 

статутного капiталу складає 20 295,00  

(двадцять тисяч двiстi дев'яносто п'ять) 

гривень 00 коп., що становить 0,0663% 

Статутного капiталу Товариства; 

3. Калита Свiтлана Анатолiївна, 

частка статутного капiталу складає 

205,00 (двiстi п'ять) гривень 00 коп., що 

становить 0,0007% Статутного капiталу 

Товариства. 

  

 

Виконавчий орган 

- Директор 

Товариства 

Одноосiбний виконавчий орган Директор - Миндра Лариса Вiкторiвна 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Директор 

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

 Миндра Лариса Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 



 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ <Менеджмент-Колсалтинг-Київ>, 38081285, Основне мiсце роботи -   ТОВ 

<Менеджмент-Колсалтинг-Київ> 

Посада, яку займає особа на основному мiсцi роботи - Директор 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.06.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Директор Товариства: є виконавчим органом Товариства, який обирається та 

вiдкликається Загальними Зборами Учасникiв. Директор здiйснює керiвництво поточною 

дiяльнiстю Товариства та приймає рiшення з будь-якого питання дiяльностi Товариства, за 

виключенням тих, якi, вiдповiдно до чинного законодавства,  Статуту чи рiшень Загальних 

Зборiв Учасникiв Товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв чи до 

повноважень iнших органiв Товариства. 

Середньомiсячна заробiтна плата за 2018рiк становить 10500 грн. 

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Загальний стаж роботи 

становить 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду директора в  ТОВ 

<Менеджмент-Колсалтинг-Київ> 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТАТУС" 

25290983 

02002, Україна, Днiпровський р-н, 

м. Київ, вул. Каховська, будинок 

64 

0,0663 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Калита Свiтлана Анатолiївна 0,0007 

Маркович Олег Миколайович 99,933 

Усього 100 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

06.11.2017 94/2/2017-Т Нацiональ

на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

0076 

відсотко

ві 

1 21 000 00

0 

Бездокум

ентарні 

іменні 

21 000 00

0 

0,05 01.12.203

7 р. 

-29.11.203

8 р. 

0 01.12.2

037 

Опис 

Укладання договорiв з першими власниками буде вiдбуватись без залучення андеррайтера через органiзатора торгiвлi, а саме через ПАТ 

"Українська бiржа" . Торгiвля на зовнiшнiх ринках не вiдбувалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Фiнансовi ресурси, залученi вiд 

публiчного розмiщення облiгацiй у розмiрi 100 % коштiв будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з 

фiнансування ремонту, реконструкцiї, облаштування торгових мiсць та введення в експлуатацiю (запуск роботи) центрального оптового ринку 

продовольства "ФУДЦЕНТР" на базi орендованих Товариством об'єктiв нерухомостi  за адресою м. Київ, вул. Каховська, 64. 

Власникам облiгацiй надаються наступнi права: 

- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; 

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення; 

- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх емiсiї; 

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть  

облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї; 

- надавати облiгацiї в заставу; 

- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству України. 

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. 

Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий власником у депозитарнiй 

установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку.  

17.05.2018 37/2/2018-Т Нацiональ UA500000 відсотко 100 4 580 000 Бездокум 458 000 0 0,05 19.06.203 0 18.06.2



на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

0084 ві ентарні 

іменні 

00 8р.- 

18.06.203

9 

039 

Опис 

Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд публiчного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання) 

Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй у розмiрi 100% коштiв будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення 

господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування ремонту, реконструкцiї, облаштування торгових мiсць, введення в експлуатацiю та розвиток 

центрального оптового ринку продовольства "ФУДЦЕНТР" на базi орендованих Товариством об'єктiв нерухомостi за адресою м. Київ, вул. 

Каховська, 64. 

Укладання договорiв з першими власниками буде вiдбуватись без залучення андеррайтера через органiзатора торгiвлi, а саме через ПАТ 

"Українська бiржа" . Торгiвля на зовнiшнiх ринках не вiдбувалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. 

Власникам облiгацiй надаються наступнi права: 

- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; 

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення; 

- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх емiсiї; 

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть  

облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї; 

- надавати облiгацiї в заставу; 

- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству України. 

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. 

Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий власником у депозитарнiй 

установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку.  

 

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстраці

ї випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю 

випуску 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 

(порука/ страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя/ страховика/ 

гаранта 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Сума 

забезпе-чення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06.11.201

7 

94/2/2017-

Т 

UA500000

0076 

21000000 порука Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"МАРКАБ" 

38888987 21000000 

Опис 
   Мiж Емiтентом та Поручителем укладений Договiр поруки №01 вiд 07 серпня 2017 року. 

Поручитель зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй, надалi за текстом - "Власники", у разi 



порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо погашення (дострокового погашення) облiгацiй Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА <ФУДЦЕНТР> серiї А у кiлькостi 21 000 (двадцять одна 

тисяча) штук на суму 21000000 (двадцять один мiльйон гривень, надалi за текстом - "Облiгацiї", якi будуть випущенi вiдповiдно до умов 

емiсiї Облiгацiй, що затвердженi рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженого вiдповiдальнiстю <ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА <ФУДЦЕНТР> про публiчне розмiщення облiгацiй <ТОВ ЦОРП <ФУДЦЕНТР> (протокол 

№01-1/08/17 вiд 07 серпня 2017 року), надалi за текстом - "Умови емiсiї Облiгацiй", а саме: 

- погашення (дострокового погашення) у порядку та строки, визначенi в Проспекту емiсiї облiгацiй шляхом виплати номiнальної 

вартостi облiгацiй.  Сума поруки складає 21000000 (двадцять один мiльйон) гривень. 

Поручитель ознайомлений з Умовами емiсiї Облiгацiй та стверджує, що нiяких непорозумiнь щодо зобов'язань Емiтента за Облiгацiями 

не має. 

Поручитель зобов'язаний нести солiдарну вiдповiдальнiсть перед Власниками Облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання 

зобов'язань, забезпечених порукою, у розумiннi параграфа 3 глави 49 Цивiльного кодексу України. 

Власник Облiгацiй набуває права вимоги до Поручителя пiсля закiнчення 5 (п'яти) робочих днiв з моменту повного або часткового 

невиконання Емiтентом засвiдчених Облiгацiями зобов'язань перед Власником Облiгацiй. У разi часткового невиконання Емiтентом 

своїх зобов'язань за Облiгацiями щодо їх погашення (дострокового погашення) у порядки та строки, визначенi в Проспекту емiсiї 

облiгацiй. Власник Облiгацiй вправi вимагати вiд Поручителя виконання за Договором поруки лише в частинi невиконаних Емiтентом 

зобов'язань за Облiгацiями. Факт невиконання Емiтентом своїх зобов'язань за Облiгацiями перед Власником Облiгацiй повинен бути 

засвiдчений у встановленому законодавством порядку, з пред'явленням вiдповiдного документа Поручителю (у разi невиплати 

номiнальної вартостi Облiгацiй при їх погашеннi (достроково погашення) у порядку та строки, визначенi в Проспектi емiсiї Облiгацiй, - 

вiдповiдь Емiтента або Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що пiдтверджує факт невиплати, на вiдповiдне письмове звернення 

Власника Облiгацiй; У разi звернення Власника Облiгацiй до Поручителя з вимогою про виконання зобов'язань, Власник Облiгацiй 

повинен також пiдтвердити право власностi на Облiгацiї у встановленому законодавством порядку або пiдтвердити факт списання прав 

на Облiгацiї з власного рахунку в цiнних паперах в депозитарнiй установi на рахунок в цiнних паперах Емiтента в депозитарiї у разi їх  

погашення (дострокового погашення) Емiтентом. 

Поручитель зобов'язаний виконати свої зобов'язання за  не пiзнiше нiж на 21 (двадцять перший) робочий день з дати належного 

звернення до нього Власника Облiгацiй (включаючи день звернення) шляхом виплати номiнальної вартостi облiгацiй Власнику у 

вiдповiдностi до умов Проспекту на розрахунковi рахунки власникiв облiгацiй. Зобов'язання за Облiгацiями не припиняються в разi 

звернення Власника Облiгацiй до Поручителя з вимогою про виконання зобов'язань за вказаними Облiгацiями, при цьому, у разi 

виконання Поручителем зобов'язань перед Власником Облiгацiй за Договором поруки, Поручитель набуває всiх прав Власника 

Облiгацiй по зазначеному зобов'язанню i має право зворотної вимоги до Емiтента в розмiрi виплачених ним сум. 

17.05.201

8 

37/2/2018-

Т 

UA500000

0084 

45800000

0 

порука Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"МАРКАБ" 

38888987 458000000 

Опис 

   Мiж Емiтентом та Поручителем укладений Договiр  поруки №02 вiд 23 лютого 2018 року 

1. "Предмет Договору. 

1.1. Поручитель зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй, надалi за текстом - "Власники", у 

разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо погашення облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" серiї  "В" у кiлькостi 4 580 000 (чотири мiльйона п'ятсот 

вiсiмдесят тисяч) штук на суму 458 000 000,00 (чотиристи п'ятдесят вiсiм мiльйонiв) гривень, надалi за текстом - "Облiгацiї", якi будуть 

випущенi вiдповiдно до умов емiсiї Облiгацiй, що затвердженi рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженого 



вiдповiдальнiстю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" про публiчне розмiщення облiгацiй "ТОВ 

ЦОРП "ФУДЦЕНТР" (протокол №23/02-18 вiд 23 лютого 2018 року), надалi за текстом - "Умови емiсiї Облiгацiй", а саме: 

o погашення у порядку та строки, визначенi в Проспекту емiсiї облiгацiй шляхом виплати номiнальної вартостi облiгацiй.  Сума 

поруки складає 458 000 000 (чотириста п'ятдесят вiсiм мiльйонiв) гривень. 

1.2. Поручитель ознайомлений з Умовами емiсiї Облiгацiй та стверджує, що нiяких непорозумiнь щодо зобов'язань Емiтента за 

Облiгацiями не має. 

2. Основнi положення Договору. 

2.1. Поручитель зобов'язаний нести солiдарну вiдповiдальнiсть перед Власниками Облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання 

зобов'язань, забезпечених порукою, у розумiннi параграфа 3 глави 49 Цивiльного кодексу України. 

2.2. Договiр поруки передбачає солiдарну вiдповiдальнiсть Поручителя перед Власниками Облiгацiй на перiод, протягом якого 

Власники облiгацiй матимуть у власностi зазначенi Облiгацiї. 

2.3. Власник Облiгацiй набуває права вимоги до Поручителя пiсля закiнчення 5 (п'яти) робочих днiв з моменту повного або 

часткового невиконання Емiтентом засвiдчених Облiгацiями зобов'язань перед Власником Облiгацiй. У разi часткового невиконання 

Емiтентом своїх зобов'язань за Облiгацiями щодо їх погашення у порядки та строки, визначенi в Проспекту емiсiї облiгацiй. Власник 

Облiгацiй вправi вимагати вiд Поручителя виконання за Договором поруки лише в частинi невиконаних Емiтентом зобов'язань за 

Облiгацiями. Факт невиконання Емiтентом своїх зобов'язань за Облiгацiями перед Власником Облiгацiй повинен бути засвiдчений у 

встановленому законодавством порядку, з пред'явленням вiдповiдного документа Поручителю (у разi невиплати номiнальної вартостi 

Облiгацiй при їх погашеннi у порядку та строки, визначенi в Проспектi емiсiї Облiгацiй, - вiдповiдь Емiтента або Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв, що пiдтверджує факт невиплати, на вiдповiдне письмове звернення Власника Облiгацiй; У разi звернення 

Власника Облiгацiй до Поручителя з вимогою про виконання зобов'язань, Власник Облiгацiй повинен також пiдтвердити право 

власностi на Облiгацiї у встановленому законодавством порядку або пiдтвердити факт списання прав на Облiгацiї з власного рахунку в 

цiнних паперах в депозитарнiй установi на рахунок в цiнних паперах Емiтента в депозитарiї у разi їх  погашення  Емiтентом. 

2.4. Поручитель зобов'язаний виконати свої зобов'язання за п.1.1. цього Договору не пiзнiше нiж на 21 (двадцять перший) робочий 

день з дати належного звернення до нього Власника Облiгацiй (включаючи день звернення) шляхом виплати номiнальної вартостi 

облiгацiй Власнику у вiдповiдностi до умов Проспекту на розрахунковi рахунки власникiв облiгацiй. Зобов'язання за Облiгацiями не 

припиняються в разi звернення Власника Облiгацiй до Поручителя з вимогою про виконання зобов'язань за вказаними Облiгацiями, при 

цьому, у разi виконання Поручителем зобов'язань перед Власником Облiгацiй за Договором поруки, Поручитель набуває всiх прав 

Власника Облiгацiй по зазначеному зобов'язанню i має право зворотної вимоги до Емiтента в розмiрi виплачених ним сум. 

Мiж Емiтентом  та Поручителем вiдсутнi вiдносини контролю. Мiж Емiтентом та Поручителем  укладено Договiр оренди вiд 

28.07.2017 р., який посвiдчено приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу  Позняковою С.В.; зареєстровано в 

реєстрi за №449 та Договори поруки №01 вiд 07 серпня 2017 року та №02 вiд 23 лютого 2018 р.  

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого 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 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
30 600 30 600 0 0 30 600 30 600 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 30 600 30 600 0 0 30 600 30 600 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 30 600 30 600 0 0 30 600 30 600 

Опис Основнi засоби товариства становлить земельна дiлянка 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

32 956,8 32 902 

Статутний капітал (тис.грн) 30 621 30 621 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

30 621 30 621 

Опис Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2018 року становить суму 32 

956,2 тис. грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану 

дату. Вартiсть читих активiв розраховувалась, як за попереднiй ,так i за звiтний перiоди  

вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року)  

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2018 року бiльша за розмiр 

Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 21 000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 21 000 X X 

Облiгацiї вiдсотковi iмення Серiя А 28.11.2018 21 000 0,05 29.11.2038 



за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 5,4 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 749,9 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 21 755,3 X X 

Опис Зобов'язання емiтента складають 

 -Довгостроковi зобовязання , цiльове фiнансування  та 

зебезпечення -21 000 тис .грн. 

- Iншi поточнi зобов'язання (рядок балансу 1690)- 739,0 тис. 

грн.  

- Поточна кредиторська заборгованiсть за разрахунками зi 

страхування - 2,9 тис. грн. 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за разрахунками з 

оплати працi -8,0 тис .грн. 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за разрахунками з 

бюджетом - 5,4 тис .грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство  

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Подiльський район р-н, 

м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 591-04-11 

Вид діяльності Дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

обслуговує емiсiї облiгацiй ТОВ 

"ЦОРП "ФУДЦЕНТР" 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, Товариство з обмеженою 



ім'я, по батькові фізичної особи вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Iмона-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23500277 

Місцезнаходження 01030, Україна, Шевченкiвський район 

р-н, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 0791 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон  (044) 565-77-22 

Факс (044) 565-77-22 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Iмона-аудит" надає аудиторськi 

послуги ТОВ "ЦОРП "ФУДЦЕНТР" 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528 

Місцезнаходження 04210, Україна, м. Київ, проспект 

Героїв Сталiнграда, 26, к. 310 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 1037 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.01.2001 

Міжміський код та телефон 0445377652 

Факс 0445377652 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" надає аудиторськi 

послуги ТОВ "ЦОРП "ФУДЦЕНТР" 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2019.01.01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Центральний оптовий ринок продовольства 
за ЄДРПОУ 32960109 



"Фудцентр" 

Територія м.Київ, Днiпровський р-н за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Управління нерухомим майном за 

винагороду або на основі контракту 
за КВЕД 68.32 

Середня кількість працівників, осіб: 3 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 02002, Днiпровський р-н, м. Київ, вул. Каховська, буд. 64, +380445172322 

 

1. Баланс 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 30600 30600 

    первісна вартість 1011 30600 30600 

    знос 1012 (0) (0) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 30600 30600 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 21 21 

    у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2460 2460 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 80 21630,5 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0,6 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 2561 24112,1 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 33161 54712,1 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30621 30621 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2281 2335,8 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 32902 32956,8 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 0 21000 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 0 5,4 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 2,9 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 8 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 259 739 

Усього за розділом III 1695 259 755,3 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 33161 54712,1 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 78 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Інші доходи 2240 600 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 600 78 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (159,7) (0) 

Інші операційні витрати 2180 (365,5) (64) 

Інші витрати 2270 (8) (0) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (533,2) (64) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 66,8 14 

Податок на прибуток 2300 (0) (0) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 66,8 14 

 

Керівник    Миндра Л.В. 

 

Головний бухгалтер    



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, 

буд.26, кв.310. 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1037 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0714, дата: 25.01.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: № 02/09/19, дата: 16.09.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 16.09.2019, дата 

закінчення: 18.10.2019 

11 Дата аудиторського звіту 28.09.2017 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

25 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 щодо рiчної фiнансової звiтностi 

 

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" 

код за ЄДРПОУ 32960109 

станом на 31.12.2018р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" 

2019р. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторський звiт 

(Звiт незалежного аудитора)  

щодо рiчної фiнансової звiтностi  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

 "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" 

 станом на  31.12.2018 року 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Керiвництву  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ   

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

 "ФУДЦЕНТР" 

 

м. Київ         "18" жовтня  2019 р. 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка iз застереженням 

 

           Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР"  за 2018 рiк, що складена за Нацiональними стандартами фiнансової звiтностi, 

яка включає наступнi форми фiнансової звiтностi та додатки до них: 

" Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва:  

- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 

- Звiт про фiнансовi результати  (форма №2) за 2018 рiк. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки  

iз застереженням", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 

вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в рамках звiтування 

згiдно з концептуальною основою достовiрного подання, iнформацiю про фiнансовий стан 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ 

РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР"   станом на 31 грудня 2018 року, а також його 

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до Закону України 



"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про державне регулювання цiнних 

паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

Аудитор, отримавши прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi, доходить висновку, 

що взятi окремо або в сукупностi викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо 

фiнансової звiтностi. 

Основа для думки iз застереженням 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебiторську та кредиторську заборгованiсть.  

Сума не отриманих листiв - пiдтверджень дебiторської заборгованостi за товари, роботи, 

послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi 51 905 тисяч гривень (78 % вiд 

загальної суми дебiторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах - 

пiдтвердженнях).  

Сума не отриманих листiв - пiдтверджень кредиторської заборгованостi за товари, роботи i 

iншої кредиторської заборгованостi склала  21 739 тисяч гривень (81% вiд загальної суми 

дебiторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах - пiдтвердженнях).  

Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi дебiторської та кредиторської 

заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали змоги отримати 

достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки чи могли бути потрiбними 

коригування кредиторської заборгованостi станом на 31 грудня 2018 року та дiйшли висновку, 

що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, 

проте не всеохоплюючим. 

 Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок 

можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних 

показникiв попереднiх перiодiв. 

Ключовi питання 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, 

згiдно МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного 

аудитора". 

Крiм питань викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначити, що є 

ключове питання аудиту, iнформацiю щодо якого слiд надати в нашому звiтi. 

Рекомендовано ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" перейти на застосування Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та 

звiтностi.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до закону Україну "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть" та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а 

також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.  

Також управлiнський персонал вiдповiдає за складання рiчних звiтних даних за рiк, з 

урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством про цiннi папери. 

Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової звiтностi та вступне сальдо 

по балансу несуть посадовi особи Товариства. 

При складанi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 



здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, випуск звiту аудитора, 

який мiстить нашу думку. Об?рунтована  впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

     Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 



 

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

Цей Звiт складений iз врахування вимог Закону України  "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-УIII (зi змiнами i доповненнями). 

Повне найменування Товариства 

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" 

Скорочена назва  ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" 

Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Форма власностi  Приватна 

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 32960109 

Дата державної реєстрацiї 24.06.2004р., 11.01.2006р. 

Номер державної реєстрацiї 1 067 102 0000 006356 

Дата внесення змiн до установчих документiв 10.11.2014р., 07.09.2016р., 23.02.2018р. 

Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю Днiпровська районна у мiстi Києвi державна 

адмiнiстрацiя 

Мiсцезнаходження юридичної особи 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд.64 

Основнi види дiяльностi 68.32 Управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi 

контракту 

Телефон +38 (044) 5164016; 0502886655 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ 

РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" (надалi - Товариство) є юридичною особою, має 

самостiйний баланс, поточний та  iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм 

найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити.  

 Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства, є здiйснення управлiння 

нерухомим майном за винагороду або на основi контракту. 

Данi Товариства про наявнiсть рахункiв у банках наведенi нижче в Таблицi 1.  

 

Таблиця 1 

№ з/п Назва банку № рахунку валюта МФО 

1 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 2600831340601 грн. 305749 

  

Статутний капiтал Товариства, згiдно Статуту, становить 30 620 500,00 (тридцять мiльйонiв 

шiстсот двадцять тисяч п'ятсот) гривень. 

Учасниками Товариства є: 

1. Маркович Олег Миколайович, частка статутного капiталу складає 30 600 000,00  

(тридцять мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень 00 коп., що становить 99,933% Статутного 

капiталу Товариства; 

2. ТОВ "СТАТУС", частка статутного капiталу складає 20 295,00  (двадцять тисяч двiстi 

дев'яносто п'ять) гривень 00 коп., що становить 0,0663% Статутного капiталу Товариства; 

3. Калита Свiтлана Анатолiївна, частка статутного капiталу складає 205,00 (двiстi п'ять) 

гривень 00 коп., що становить 0,0007% Статутного капiталу Товариства. 

  

           Станом на 31.12.2018 р. на зберiганнi наявних цiнних паперiв, що належать ТОВ 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР", не було. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 3 особи. 

Вiдповiдальний за здiйснення господарської дiяльностi Товариства: 

Директор: 



" Миндра Л.В. з 27.06.2017р. по теперiшнiй час (Протокол загальних зборiв Товариства 

№ 01-1/06/17 вiд 26.06.2017р., наказ про призначення директора  вiд 27.06.2017 р.). 

 

Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР"  за 2018 рiк, що складена за Нацiональними стандартами фiнансової звiтностi, 

яка включає наступнi форми фiнансової звiтностi та додатки до них: 

" Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва:  

- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 

- Звiт про фiнансовi результати  (форма №2) за 2018 рiк. 

 

Твердження про застосування мiжнародних стандартiв аудиту 

Перевiрка здiйснена на пiдставi: 

o Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017 р. №2258-УIII (зi змiнами i доповненнями); 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого  надання впевненостi та 

супутнiх послуг, видання 2016-2017 рокiв, (далi - МСА), затверджених для обов'язкового 

застосування рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 

700 (переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 

701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 

705 (переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 

(переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова 

звiтнiсть", МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 

250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 

550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх 

аудиторiв" МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi"; МСА 450 "Оцiнювання викривлень, виявлених пiд час аудиту" та iнших 

стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. 

o Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, 

а  також з урахуванням вимог: 

o Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999р. №996-ХIУ(зi змiнами i доповненнями); 

o Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр                     

(зi змiнами i доповненнями); 

o Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-15 (зi змiнами i 

доповненнями); 

o Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №160 (зi змiнами i 

доповненнями); 

o Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi. 

 

Для пiдготовки фiнансових звiтiв ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК 

ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" за 2018 рiк, було використано наступну концептуальну 

основу фiнансової звiтностi: 

" Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами 

та доповненнями); 

" Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку. 

Окремi питання 

Ми визначили, що немає окремих питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому 

звiтi. 

Суттєва невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi 



Товариства на безперервнiй основi  

Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi 

оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервнiсть 

дiяльностi" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi 

окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта 

господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2018 року свiдчить про стабiльнiсть i 

платоспроможнiсть Товариства.  

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство 

фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiднiсть банкрутства немає.  

За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї або умови, якi 

можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 

12 мiсяцiв. 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту 

Загальнi збори учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР", Протокол №  7  

вiд 12.09.2019 р. 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням повноважень, якi мали мiсце, та повторних 

призначень 

Дата призначення - 12 вересня 2019р. Загальна тривалiсть - з  16 вересня 2019 року по 18 

жовтня 2019 року 

Аудиторськi оцiнки 

   Суттєвими вважаються обставини, якi значно впливають на достовiрнiсть фiнансової 

звiтностi Товариства. Як кiлькiсна характеристика таких обставин виступає рiвень суттєвостi, 

тобто граничне значення перекручувань бухгалтерської звiтностi, починаючи з якого не можна 

приймати на її основi правильнi рiшення. Попереднє судження може включати оцiнки того, 

що є важливим для роздiлiв балансу, звiту про прибутки i збитки i звiту про рух грошових 

коштiв, узятих окремо i для фiнансових звiтiв в цiлому.  

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд шахрайством у визначеннi МСА 240 

розумiються умиснi дiї, вчиненi особою або групою осiб як керiвного складу, так i рядових 

працiвникiв економiчного суб'єкта, а також третiми особами, якi потягли за собою 

перекручене подання результативних показникiв фiнансової звiтностi. До таких дiй МСА 240 

вiдносить: манiпуляцiї iнформацiєю, фальсифiкацiю та змiну облiкової iнформацiї або 

документiв, пов'язаних з такою iнформацiєю; незаконне привласнення активiв; приховування 

або не включення певної iнформацiї як до облiкових регiстрiв, так i до первинних документiв; 

вiдображення в облiкових регiстрах неiснуючих операцiй; неправильне застосування облiкової 

полiтики. 

При формуваннi фiнансової звiтностi виникають помилки тобто ненавмиснi перекручування. 

До перекручувань МСА 240 вiдносить: математичнi помилки або одрукiвки в облiкових 

записах, даних бухгалтерського облiку; ненавмисне пропускання фактiв або невiрну їх 

iнтерпретацiю; неправильне застосування облiкової полiтики (внаслiдок нерозумiння). 

Шахрайство в облiку, зокрема - бухгалтерському, може мати мiсце у будь-яких документах: як 

у первинних, так i у документах та даних синтетичного, аналiтичного, управлiнського, iнших 

видiв облiку, даних бухгалтерського балансу (фальсифiкацiя та приховування), звiтностi тощо. 



Щодо даних фiнансової звiтностi шахрайство дiлиться на фальсифiкацiю та приховування 

звiтностi. Фальсифiкацiя звiтностi зазвичай буває пов'язана з пiдмiною показникiв та 

створенням у такому випадку оманливої iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства, якiснi 

результати його дiяльностi. 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв 

суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор 

виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi 

запити до управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть 

мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi 

процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав 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. 

У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. 

Загальна стратегiя управлiння ризиками в ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК 

ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" визначається Загальними зборами, а загальне керiвництво 

управлiнням ризикiв здiйснює директор. 

     Протягом усього аудиту ми зберiгали професiйний скептицизм та не знайшли фактiв та 

тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи 

контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для 

запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. 

 

Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом 

Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" узгоджений iз додатковим звiтом Товариства, який подано Керiвництву 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ 

РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР"  16.10.2019р. 

 

Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб`єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" дотримується обмежень на одночасне 

надання ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк та не аудиторських послуг 

згiдно ст.6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК 

ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" ключовий партнер та суб'єкт аудиторської дiяльностi є 

незалежними вiд Товариства, не брали участь у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень 

Товариства. 

 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнi особi 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" не надавалися iншi послуги ТОВ 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР", крiм послуг з 

обов'язкового аудиту за 2018 рiк. 



 

Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудиторська перевiрка спланована та проведена з метою одержання достатньої впевненостi в 

тому, що фiнансова звiтнiсть ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилки або шахрайства. Виконано 

аудиторськi процедури для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора включно з оцiнкою 

ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 

Оцiнюючи ризики, аудитор розглянув тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" 

фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР". 

 

Цей Звiт складений iз врахування вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 12.02.2013р. №160, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 

березня 2013 р. за N 386/22918 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що 

подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї 

на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв". 

 

Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо вiдповiдностi розмiру власного капiталу за 

даними фiнансової звiтностi вимогам законодавства України 

 Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi 

Власний капiтал облiковувався Товариством протягом 2018 року в цiлому вiдповiдно до норм 

чинного законодавства щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з 

надходження та вибуття власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства. 

Капiтал у дооцiнках 

В Товариствi капiтал у дооцiнках не облiковувався i не вiдображається в рядку 1405 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р. 

 

Додатковий капiтал 

В Товариствi додатковий капiтал не облiковувався i не вiдображається в рядку 1410 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р. 

 

Емiсiйний дохiд 

В Товариствi емiсiйний дохiд не облiковувався i не вiдображається в рядку 1411 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р. 

 

Резервний капiтал 

В Товариствi резервний капiтал не облiковувався i не вiдображається в рядку 1415 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р.  

 

Неоплачений та вилучений капiтал 

В Товариствi вилучений  капiтал та неоплачений капiтал вiдображається в рядку 1425 та 1430 

Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. вiдсутнiй. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Станом на 31.12.2018р. Товариство має нерозподiлений прибуток у сумi 2 335,8 тис. грн., який 

вiдображений в рядку 1420 Звiту про фiнансовий стан. 



 

Аудитор висловлює думку, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу вiдповiдає 

нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського облiку в Українi, власний капiтал 

Товариства належним чином класифiкований, у вiдповiдностi до вимог чинного 

законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк вiрно. 

 

Iнформацiя про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам, 

формування та сплата статутного капiталу 

Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi 

розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" у всiх суттєвих аспектах. 

При зiбранi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок 

(обчислення). Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та 

аналiтичних регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, 

журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства. 

 Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством. 

Формування та сплати статутного капiталу Товариства було проведено таким чином: 

Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi 

розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" у всiх суттєвих аспектах. 

При зiбраннi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок   

(обчислення). 

Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних 

регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, 

журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства. 

Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" було створене 

вiдповiдно до рiшення загальних зборiв засновникiв (Протокол №01-1/06/17 вiд 26.06.2017 р.) 

та зареєстроване 11.01.2006 р. Днiпровською районною в мiстi Києвi державною 

адмiнiстрацiєю. 

Статутний капiтал Товариства, згiдно Статуту, становить 30 620 500,00 (тридцять мiльйонiв 

шiстсот двадцять тисяч п'ятсот) гривень. 

Учасниками Товариства є: 

4. Маркович Олег Миколайович, частка статутного капiталу складає 30 600 000,00  

(тридцять мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень 00 коп., що становить 99,933% Статутного 

капiталу Товариства; 

5. ТОВ "СТАТУС", частка статутного капiталу складає 20 295,00  (двадцять тисяч двiстi 

дев'яносто п'ять) гривень 00 коп., що становить 0,0663% Статутного капiталу Товариства; 

6. Калита Свiтлана Анатолiївна, частка статутного капiталу складає 205,00 (двiстi п'ять) 

гривень 00 коп., що становить 0,0007% Статутного капiталу Товариства. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКОФIШ", було створено 

вiдповiдно до рiшення Установчих Зборiв Засновникiв (Протокол №1 вiд 11 червня 2004 р.) та 

зареєстровано Днiпровською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, про що 

зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за №09202 вiд 24 червня 2004 року, загальний 

обсяг Статутного капiталу ТОВ "ЕКОФIШ" становив 20 500,00 (двадцять тисяч п'ятсот ) 

гривень 00 коп.. Статутний капiтал Компанiї формувався виключно грошовими коштами i 

розподiлявся таким чином (iнформацiя наведена в Таблицi 4):  

 Таблиця 4 

№ п/п Засновники Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi 

(%) 

    



1 

1 ТОВ "СТАТУС", що є юридичною особою згiдно законодавства України, 

iдентифiкацiйний код юридичної особи 25290983  

 

20 295,00  

 

99,0 

22 Чабан Свiтлана Анатолiївна, що є фiзичною особою згiдно законодавства України, 

паспорт: серiя СН № 842574, виданий 12.06.1998 року, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi, iдентифiкацiйний номер: 2638020504  

 

205,00  

 

1,0 

Всього: 20 500,00 100,00 

 

На виконання своїх зобов'язань по формуванню статутного капiталу Товариства, 

Засновниками були здiйсненi наступнi внески, iнформацiя наведена в Таблицi 5: 

 

Таблиця 5 

 

Засновник Товариства  

Сума (грн.)  

Реквiзити первинного документу 

ТОВ "СТАТУС", що є юридичною особою згiдно законодавства України, iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 25290983 10 150,00 Виписка з рахунку №26006301002384 в АКБ 

"Трансбанк", МФО 300089 за 22.06.2004 року 

ТОВ "СТАТУС", що є юридичною особою згiдно законодавства України, iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 25290983 9 700,00 Виписка з рахунку №26006301002384 в АКБ 

"Трансбанк", МФО 300089 за 05.11.2004 року 

ТОВ "СТАТУС", що є юридичною особою згiдно законодавства України, iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 25290983 445,00 Виписка з рахунку №26006301002384 в АКБ 

"Трансбанк", МФО 300089 за 09.08.2005 року 

Чабан Свiтлана Анатолiївна, що є фiзичною особою згiдно законодавства України, паспорт: 

серiя СН № 842574, виданий 12.06.1998 року, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 

iдентифiкацiйний номер: 2638020504 205,00 Прибутковий касовий ордер №41 вiд 

05.11.2004 року 

Всього 20 500,00  

 

Загальними зборами учасникiв Товариства (Протокол №01-1/06/17 вiд 26.06.2017 р) у зв'язку 

зi змiною найменування Товариства з ТОВ "ЕКОФIШ" на ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ 

РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР", змiною мiсця знаходження Товариства, 

збiльшенням статутного капiталу та вступом до складу учасникiв Товариства Марковича О.М, 

була затверджена нова редакцiя Статуту Товариства. (iнформацiю про склад Учасникiв 

Товариства наведено в Таблицi 6. 

Таблиця 6 

№ п/п Учасник Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%) 

    

1 

1 ТОВ "СТАТУС", що є юридичною особою згiдно законодавства України, 

iдентифiкацiйний код юридичної особи 25290983  



 

20 295,00  

 

0,0663 

22 Калита Свiтлана Анатолiївна, що є фiзичною особою згiдно законодавства України, 

паспорт: № 000511442, виданий 03.05.2017 року, орган, що видав 3232 , iдентифiкацiйний 

номер: 2638020504  

 

205,00  

 

0,0007 

33 Маркович Олег Миколайович, що є фiзичною особою згiдно законодавства України, 

паспорт: серiя ТТ № 263161, виданий 08.11.2014 року, Дарницьким РВ ГУДМС України в м. 

Києвi, iдентифiкацiйний номер: 2665616470 30 600 000,00 99,933 

Всього: 30 620 500,00 100,00 

 

Сплата Статутного капiталу ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР"  вiдбувалася грошовими коштами згiдно документiв (платiжних доручень), якi 

були перевiренi аудитором.    

 

Згiдно iз Статутом розмiр Статутного капiталу Товариства 30 620 500,00 (тридцять мiльйонiв 

шiстсот двадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп. 

Наведенi вiдомостi пiдтверджуються аудитором в повному обсязi на пiдставi наданих та 

перевiрених первинних документiв Товариства. 

Станом на 31.12.2018 року Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi. 

 

Iнформацiя щодо прострочених зобов'язань 

В Товариствi вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених 

штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку 

цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного 

капiталу 

В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх 

використання в звiтному перiодi вiдсутнi. 

Грошовi кошти, якi були внесенi в статутний капiтал Товариства в попереднiх звiтних 

перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного потенцiалу 

Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та iнформацiйних систем, 

створення потужної iнфраструктури Товариства. 

 Фондiв та резервiв, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звiтному 

перiодi не створювало та не використовувало. 

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб, яку було встановлено аудитором в процесi виконання 

процедур аудиту фiнансової звiтностi 

  Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем 

або якщо сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу 

сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку 

вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється 

сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

 

Iнформацiя  про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов'язань, ймовiрнiсть 

визнання яких на балансi є достатньо високою 



В Товариствi непередбаченi активи та зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є 

достатньо високою вiдсутнi. 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати 

балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського звiту 

(звiту незалежного аудитора) вiдсутнi - наведено достовiрно. 

Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю 

про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, 

що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або 

може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi 

органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської 

звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду"). 

 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть Товариства у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу 

Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi 

оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервнiсть 

дiяльностi" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi 

окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта 

господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї або умови, якi 

можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 

12 мiсяцiв. 

Iншi фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законодавства 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю 

та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами 

роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 

включити до висновку. 

Розкриття iнформацiї щодо визнання, класифiкацiї активiв та зобов'язань  

 ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" за 

перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало цiлком правильнi та об?рунтованi 

принципи визнання, здiйснення класифiкацiї активiв та зобов'язань в бухгалтерському облiку. 

В цiлому оцiнка активiв та зобов'язань  вiдбувалася вiдповiдно до Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку.  

Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 

31.12.2018р. всiх видiв активiв та зобов'язань шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз 

таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу та пасиву балансу та дає змогу 

визначити, що iнвентаризацiя (Наказ № 7 вiд 27.12.2018 р.) проведена згiдно Iнструкцiї про 

iнвентаризацiю активiв та зобов'язань (вiд 02.09.2014  № 879 (зi змiнами i доповненнями). 

ДОВIДКА 

про фiнансовий стан ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" 

 станом 31.12.2018р. 



Таблиця 7 

Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства 

  

Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

 тис.грн. % до валюти балансу тис.грн % до валюти балансу 

1 2 3 4 5 

1.Основнi засоби та iншi необоротнi  активи 30 600 92,3 30 600 90,8 

  

              в тому числi:     

 - основнi засоби (балансова вартiсть) 

30 600 92,3 30 600 90,8 

- iнвестицiйна нерухомiсть  - - - - 

-  довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - - - 

-  нематерiальнi активи  - - - - 

-  незавершене будiвництво - - - - 

-  iншi фiнансовi iнвестицiї - - - - 

- довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - 

- вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - - - - 

- залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах - - - - 

 2.Оборотнi активи, 2 561 7,7 2 4112,1 9,2 

                в тому числi:     

-     запаси i витрати 21 0,1 21 0,1 

-     дебiтори 2 540 7,6 24 090,5 9,1 

-     грошовi кошти - - 0,6 0 

 -     iншi оборотнi активи 

- - - - 

-     поточнi фiнансовi iнвестицiї - - - - 

-     витрати майбутнiх перiодiв - - - - 

-     частка перестраховикiв у страхових резервах - - - - 

-     iншi оборотнi активи - - - - 

          РАЗОМ 33 161 100 54 712,1 100 

 

Таблиця 8 

Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв Товариства 

Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

 тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу 

1 2 3 4 5 

1.Власний капiтал, 32 902 99,2 32 956,8 97,8 

              в тому числi:     

  

- зареєстрований (пайовий) капiтал 30 621 92,3 30 621 90,8 

- капiтал у дооцiнках  - - - - 

- додатковий капiтал - - - - 

- резервний капiтал - - - - 

-    нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 2281 6,9 2335,8 7 

-     неоплачений капiтал - - - - 

-     вилучений капiтал - - - - 

-      iншi резерви - - - - 

2.Позиковi кошти, 259 0,8 755,3 2,2 

              в тому числi:     

- довгостроковi зобов'язання  - - 21 000,0 - 



-  вiдстроченi податковi зобов'язання  - - - - 

- поточнi зобов'язання 259 0,8 755,3 2,2 

- доходи майбутнiх перiодiв - - - - 

                        РАЗОМ 33161 100 54 712,1 100 

  

  

Оцiнка справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариства 

Оцiнка вартостi активiв Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО за 

справедливою вартiстю.  

Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з П(С)БО вимагає вiд керiвництва формування 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також на 

суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi 

вважаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень 

стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча 

цi оцiнки ?рунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй, 

фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є 

достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних 

вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань. 

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, 

оцiнки та припущення: 

1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 

2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж 

та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що 

продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться. 

3) Строки корисного використання довгострокових активiв є предметом судження, що 

?рунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують 

використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично 

використовує, пiдтримує робочий стан. 

4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, 

визначеної облiковою полiтикою. 

5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що 

облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких 

вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi. 

6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок 

(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). 

7) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно 

варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та капiтал. 

Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових 

iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi 

оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, 

оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, 

коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) 

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 



Аудитор вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi. 

Вартiсть чистих активiв 

На пiдставi даних балансу ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" станом на 31.12.2018р. вiдповiдно до вимог провадження фiнансової дiяльностi, 

аудитором розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим 

статутними документами розмiром статутного капiталу. 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК 

ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" 

станом на 31.12.2018р. 

Таблиця 9 

№п/п Змiст Рядок балансу Сума (тис.грн.) 

1 2 3 4 

1 Склад активiв, якi приймаються до розрахунку 

  

1.1 Необоротнi активи 

 Нематерiальнi  активи  1000  

 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005  

 Основнi засоби (залишкова вартiсть) 1010 30 600 

 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015  

 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 1030  

  

 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040  

 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060  

 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065  

Всього 30 600 

1.2 Оборотнi активи 

 Запаси 1100 21 

 Дебiторська заборгованiсть 1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 24 090,5 

 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - 

 Грошовi кошти 1165;1166,1167 0,6 

 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - 

 Резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 - 

 Резервах незароблених премiй 1183 - 

 Iншi оборотнi активи 1190 - 

Всього 24 112,1 

Разом активи 54 712,1 

2 Зобов'язання, що приймаються до розрахунку 

2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

 Iншi довгостроковi зобов'язання   1515 21 000,0 

  

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1520 - 

 Стразовi резерви 1530 - 

 Резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 - 

 Резерв незароблених премiй 1533 - 

 Всього 

21 000,0 

3 Поточнi зобов'язання i забезпечення  



  

3.1 Короткостроковi кредити банкiв 1600 - 

 Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  1610 - 

 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 - 

 Поточнi зобов'язання за розрахунками:  - 

 - з бюджетом 1620 5,4 

 - зi страхування 1625 2,9 

 - з оплати працi 1630 8 

  -за одержаними авансами 1635 - 

 - iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - 

 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 - 

 Поточнi забезпечення 1660 - 

 Iншi поточнi зобов'язання  1690 739 

Всього 755,3 

Разом зобов'язання  21 755,3 

Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою:  

(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (33 712,1)-(755,3) = 32 956,8 тис. грн. 

За 2018 рiк Товариством отримано доходiв у сумi 600 тис. грн., якi складаються з iншого 

доходу- 600 тис.грн. 

Витрати Товариства за 2018 рiк складають 533,2 тис.грн.  

Основними складовими витрат є собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 159,7 тис. грн., iншi 

операцiйнi витрати - 365,5 тис. грн., iнших витрат - 8 тис.грн., податок на прибуток - 12 

тис.грн. 

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2018 року Товариство має чистий 

прибуток у сумi 54,8 тис. грн. 

 

Критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi 

Товариства 

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у 

складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк. 

Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася 

на пiдставi розрахункiв наступних показникiв достатностi, платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй: 

 

Показники фiнансового стану Товариства 

Таблиця 10 

Показники  Норма Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

1 2 3 4 5 

1. Показники платоспроможностi 

1.Коефiцiєнт платоспроможностi Кп >1 0,9 0,9 

2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 1,5-2,5 9,8 4,1 

3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 9,9 4,1 

4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,3 0 0 

5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi  КЛ-4 >0,2 0 0 

2. Показники фiнансової незалежностi 

1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ >0,1 0 0 

2.Забезпеченiсть власним капiталом - >0 2 302 2 356,8 

3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом  ПП не>1 0,9 0,9 

4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi ПФ >1 8,9 3,1 

5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН >0,5 0,9 0,9 



3. Iншi показники фiнансового стану 

1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР  1 1 

2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 0 0 

3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн  0 0 

4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос  0,9 0,9 

 5.Коефiцiєнт покриття балансу 

К п.б. Не<1 0,1 0,1 

 6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв 

К.е.вк. Не<0,5 0 0 

 7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майнаК.в.ф.  1,9 1,9 

8.Чистий оборотний капiтал  >0 2 302 2 373,1 

9.Коефiцiєнт фiнансового левериджу К.ф.л. Не<1 0 0 

10.Показник заборгованостi кредиторам   0,8% 2,2% 

  

11.Обiговiсть дебiторської заборгованостi   7,6% 9,1% 

12.Рентабельнiсть власного капiталу  >0 6,94% 6,99% 

 

Коефiцiєнт платоспроможностi вимiрює фiнансовий ризик, тобто ймовiрнiсть банкрутства. 

Високий коефiцiєнт платоспроможностi вiдображає мiнiмальний фiнансовий ризик i хорошi 

можливостi для залучення додаткових коштiв з боку. Якщо пiдприємство не в змозi виконати 

зовнiшнi зобов'язання за рахунок усiх активiв, воно може бути визнане неплатоспроможним. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена 

негайно. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування 

матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв. 

Коефiцiєнт платоспроможностi, показує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi 

засобiв, що використовуються Товариством у його дiяльностi та свiдчить про достатнiй рiвень 

фiнансової стiйкостi, а також незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 

Наявнiсть власних коштiв позитивно характеризує фiнансовий стан Товариства. Вони є 

коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних фiнансових наслiдкiв 

реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної дiяльностi.  

Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв, що показує яка частина капiталу використовується 

для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - 

капiталiзована. 

Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень виробничого 

потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами виробництва, i 

вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi. 

Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають 

короткостроковi зобов'язання. 

Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi дебiторської заборгованостi свiдчать про 

уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все пов'язано iз погiршенням економiчної ситуацiї в 

країнi (проведення операцiй тiльки пiсля надходження попередньої оплати). 

Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених i 

власних коштiв Товариства. 

Показник фiнансової стiйкостi характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них 

коштiв до сукупних активiв Товариства. 

Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо 

ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної 

гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно 

 

Iнформацiя щодо сформованих резервiв 



Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi 

облiковою полiтикою Товариства та дотриманням законодавства. 

У ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" резерви не 

створюється.  

 

Фiнансовi iнвестицiї 

На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2018р., Товариство не має фiнансових 

iнвестицiй. 

 

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту  

Служба внутрiшнього контролю ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК 

ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР"  представлена у виглядi Ревiзiйної Комiсiї, яка 

складається з трьох осiб, що обираються Загальними Зборами Учасникiв. 

Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України. 

Управлiння Товариством здiйснюють: 

- Загальнi збори акцiонерiв;  

- Директор; 

- Ревiзiйна Комiсiя. 

Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв Товариства. Вони складаються з 

Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники учасникiв можуть 

бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити 

свого представника у загальних зборах Учасникiв, сповiстивши про це iнших учасникiв. 

Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасникiв шляхом надання свого 

волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовiй формi (заочне 

голосування).  

Iнформацiя  про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов'язань 

В Товариствi непередбаченi активи та зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є 

достатньо високою вiдсутнi. 

Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фiнансових активiв, якi або були простроченi, або 

знецiнилися, кредитiв, як одержаних так i наданих, i, вiдповiдно, будь-яких застав та iнших 

форм забезпечення. 

 

Висновок. Фiнансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовiльний. 

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство має 

лiквiдний баланс, ступiнь ризику - середнiй, вiрогiдностi банкрутства немає. За результатами 

оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд 

сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, окрiм погiршення 

економiчного стану в країнi.  

За результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Не отримано аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у 

зв'язку з iнформацiєю, що розкривається Товариством.  

Подiї пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi на дату 

проведення аудиту вiдсутнi. 

На думку аудитора, ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" дотримується вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 

 

IНШI ПИТАННЯ 

Органiзацiя бухгалтерського облiку  

 



Облiкова полiтика ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА 

"ФУДЦЕНТР" на 2018 рiк передбачена вiдповiдним Наказом №1 вiд 02 сiчня 2018 року. 

Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського 

облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для 

складання та подання фiнансової звiтностi. 

Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а 

саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, обраним 

планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 

операцiй, основними принципами положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО), 

внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення 

бухгалтерських операцiй. 

Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є 

обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих 

бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку. 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї  фiнансової звiтностi, 

послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства 

Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР". 

 Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена з урахуванням  чинних форм звiтностi, 

затверджених НП(С)БО №1. 

Склад перевiрених форм звiтностi за 2018 рiк, якi складенi станом на 31.12.2018року: 

Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва:  

" Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 

" Звiт про фiнансовi результати  (форма №2) за 2018 рiк. 

 

Звiтний перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звiтностi 31.12.2018р. Фiнансова 

iнформацiя розкривається за звiтний перiод. 

Потреби в складаннi звiтностi за сегментами не виявлено. 

Потреби в складаннi окремої та консолiдованої не виявлено. 

 Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" бухгалтерськiй облiк ведеться в грошовiй одиницi України - гривня, фiнансова 

звiтнiсть складена в тисячах гривень. 

Мета аудиту - перевiрити данi фiнансової звiтностi  Товариства станом на 31 грудня 2018 

року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах 

та вiдповiднiсть вимогам законiв України, стандартiв бухгалтерського облiку або iнших 

правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв.  

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (фактичної) собiвартостi, за 

винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 

16.07.1999 р. (зi змiнами та доповненнями) та до Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку та звiтностi. 

Для ведення бухгалтерського облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999 року "Про застосування Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств i органiзацiй". 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 звiтний рiк,  вiдображає його фiнансовий стан на 



31.12.2018 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, а також iншу пояснювальну iнформацiю, на основi Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО), якi в Українi визначенi в якостi застосованої 

концептуальної основи фiнансової звiтностi Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть" i є для  Товариства  прийнятною концептуальною основою загального 

призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовiрного подання. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року була пiдготовлена вiдповiдно до 

Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО).  

Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та 

документального методiв з узагальненням отриманих результатiв. 

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для 

висловлення думки. 

На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає 

Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (НП(С)БО) та звiтностi та 

вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Українi, перелiчених вище, i складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої 

концептуальної основи фiнансового звiтування. 

Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi складена вiдповiдно до МСА 700 (переглянутий) 

"Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення 

iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) 

"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальнi 

параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна 

iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 

(переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд 

законодавчих та нормативних актiв пiд час  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 550 

"Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх 

аудиторiв" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського звiту. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є основа, яка вiдповiдає принципам 

безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту 

фiнансової звiтностi. 

В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi 

дiяльностi Товариства. 

  Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство розпочало й 

буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому. 

  На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним, враховуючи належний рiвень 

достатностi капiталу.  

  Товариство веде свiй бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Дана 

фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться у 

вiдповiдностi до нормативно-правових актiв України.  

 

Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв  Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 

20.09.1995р. 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне мiсце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа дiє на пiдставi: 



 o Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням 

Аудиторської Палати України № №321/3 вiд 28.01.2016р.; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з 

рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням 

Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.;  

o Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та 

номер Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р. 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Дата початку проведення аудиту 16 вересня 2019 року 

Дата закiнчення проведення аудиту 18 жовтня 2019 року 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi Договору 

№02/09/19 вiд  16 вересня 2019 року. 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi - Морозова Iрина 

Миколаївна, сертифiкат №007428, виданий рiшенням Аудиторської палати України №342/3 

вiд 31 березня 2017 року  

Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi:  - Врода-Маркова Iнна 

Анатолiївна, сертифiкат №007163, виданий рiшенням Аудиторської палати України №201/2 

вiд 23 квiтня 2009 року 

-  Святченко Вiталiй Вiталiйович 

 

Додатки 

" пiдтверджений Аудитором Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва:  

- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 

- Звiт про фiнансовi результати  (форма №2) за 2018 рiк. 

 

Ключовий партнер                                                 

________________I.М.Морозова 

          (Сертифiкат аудитора №007428 вiд 31.03.2017р. 

           Рiшенням АПУ №342/3 вiд 31 березня 2017 р.) 

 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ " АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ " _______________Л.М. Гавриловська  

         (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,  

            Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) 

           

 Дата видачi аудиторського звiту: 18 жовтня  2019р. 

 

 

 

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 



забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 

забезпечення окремо) 

 
 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2019.01.01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Маркаб" 
за ЄДРПОУ 38888987 

Територія м.Київ, Днiпровський р-н за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Надання в оренду й експлуатацію  власного 

чи орендованого нерухомого майна 
за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників, осіб: 16 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон:  

 

1. Баланс 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 155 155 

Основні засоби 1010 482693 482419,5 

    первісна вартість 1011 957470 957470 

    знос 1012 (474777) (475050,5) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 482848 482574,5 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 67 131,1 

    у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1823,4 1564,3 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 448 613 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 32 53,4 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Інші оборотні активи 1190 165,7 450 

Усього за розділом II 1195 2536,1 2811,8 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 1200 0 0 



групи вибуття 

Баланс 1300 485384,1 485386,3 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 617 617 

Додатковий капітал 1410 480400 480400 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4311,4 4337,3 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 485328,4 485354,3 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 0 0 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1,7 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 10 11 

    розрахунками з оплати праці 1630 40 21 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 0 0 

Усього за розділом III 1695 55,7 32 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 485384,1 485386,3 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1204,5 1284,6 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1204,5 1284,6 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1091,8) (574,3) 

Інші операційні витрати 2180 (70,1) (675,5) 

Інші витрати 2270 (11) (9) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1172,9) (1258,8) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 31,6 25,8 

Податок на прибуток 2300 (5,7) (4,6) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 25,9 21,2 

 

Керівник    Маркевич Ганна Федорiвна 

 

Головний бухгалтер   - 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
На думку керiвництва Товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про 

фiнансовий стан Товариства,  включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

господарську дiяльнiсть Товариства. Прийнята Товариством система бухгалтерського облiку 

вiдповiдає Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (НП(С)БО) та 

звiтностi та вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та 

звiтностi в Українi, перелiчених вище, i складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 

застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування. 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

23.02.2018 25.07.2018 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

 


