
Звiт про управлiння ТОВ "ТОРГОВИЙ ДМ 'JПТАН'
до фiпансовоi звiтностi за piK, що закiнчився 31 грулпя 2021 року

1. Органiзаuiйна структура та оппс дiяльностi пiдпрпсмства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕЦОЮ ВIДIОВЦАJIЬШСТЮ (ТОРГОВIЙ
ДМ <dITAH>, код €flРПОУ 36440036, (надалi - Товариство) за органiзаuiйно-
правовою формою е товариством з обмеженою вiдповiдальнiсrю, дilочо,r в YKpa'ibi.

Дflв первинноi державноi реестрачii 1б.03.2009 року.

Юридлчна адреса: 49000, м. .Щнiпро, вул. Криворiзьк4 l
Факшrчне мiсцезнаходжеrтня:49101, м. {нiпро, вул. Воскрсенськ4 46,

прим.52.

Товариство не мас фiлй та iнших струкryрюо( пiдроздiлЬ.

KoMepuiirHa дiяльнiсть Товариства повнiстю вi,щIовiддс застосоваtlим
мiжнародrтим i нацiональшrм зобов'язанrrям по боротъбi з корупuiсю, хабарництвом,
вiд*llшанlпо грошей i дотриrrrалпо торговrо< санкцй, в т. ч. з ypirx}.в:lпHлM вимоr:

- Постшrови Кабiнегу MiHicTpiB Украiiш "Про забезпечеlшя захисту
нацiональнlтх iHTepeciB за майбутнiми позовами дерrсави YKpaiba" вiд 03 березня2022
року JФ187;

- Закону Укра'rЪи "Про ocHoBHi засади примусового виJI)лення в УкраiЪi
об'скгiв права власностi Росiйськоi ФедерацiТ та ii резилеrтгЬ" вiд 03 березrrя 2022

року ЛЪ 2116.
()сновнuм напрлццрц ll!цФцррцiJЬggрцqцgQэ;

- посmчанItя, гарантiйне та cepBicнe обслуговувацtв мiського пасажирською
елекФичного танспорry (HoBi тролейбуси та автобуси);

- постачанюI тра}tваiЪ i тролейбусiв, якi ранiше експлуаryвалися в краiЪах €С;
- постачанця запаснlr( частиц та комплекцдочих для цюлейбусiв, що

ексtLц/ац/ються комунальними пiдлрисмствами.

Вiдповiдно до виIIиски з едлного державною рсстру юрилrчrrих осiб,
фiзичних осiGпiдприемцiв та fромадськIr( формlтаlъ видами дiяrьноgгi Товарисгм
е:

45.Il Торгiв,пя автомобiлями та легковими автoтрauiспортними засобами
(основний);

45 . l 9 Торгiвrrя iншими автотранспортrлшr.rи засобами;

45-20 Texнi.lHe обслуrовувдrня та ремоЕг автотFliшспоtr п{lтх засобiв;

4б.44 Оптова торгЬля фарфором, скляrrим посудом i засобами для,lлщенrrя;

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванttям;

46.90 Неспецiалiзована оmова торгiвля;

85.59 Iпшi види освiти, H.B.i.y.



СХЕ МЛ Д IЯЛ Ъ Н OCTI ТО ВЛРИСТ ВД

проdаrlс

ПОСТАIIЛЛЬНИКИ
(вироБники)

комIUIЕкт},ючих
ТА TOBAPIB

lповарu

комNlекmуючllх
lrla tпoaapiq

переOва @|умв

тов"торговй.щu

(поl9пець/проёавець)

ДП "ВО ПМЗ iM.
o.lu.MaкapoBa"

(пiфяdвuк)

ПОКУIIЕIФ
(riquequ споNlлвачl

про
vl за
проd.

1во прооучв | раrейус)

посmавJlену

укцiю



2. Результати дiяльностi

Струкгура доходiв ТОВ (ТОРГОВПIi.ЩМ кЛIТДЦ>

за формою Лi2 <<Звiт про фiпапсовi результатп (Звiт rrpo сукушшй дохiд} за 2021 piK

Рсдок 2(Хю <<Чистпй дохiл вiд Dеrлiзацii продlкцii (ToBapiB, робiт, посJуг)>)

Впд дохо,ry Сумr, тяс. грн.
Чдстка в

}lгrльпlп cvмl
лохолч. Уо

КВЕД 45.11 <<Торгiв,пя автомобi.лями та
легковими авютравспортними засобами>

зl2 07,7,0 96,2,1

КВЕД 45.Зl <<Оrrгова торгiвля деrа.rrями та
прппаддям дв чrвтотранспортнrо< засобiв>

l l бз8,5

КВЕД 46.44 <Опmва торгiвля фарфором, сIо!яним
посудом i засобами для чицевtuD,

0,8

КВЕД 68.20 <Надання в оренду й сксплуатацiю
в?,lасного чи оDсндOваноl о неDчхомого vайна,,

0,0l

КВЕД 85.59 <Iншi вили освiти, H.B.i.y.r> 2з5.6 0,07
КВЕ,Щ 45,20 <<Техяiчне обсл5rгов5rваrrпя та ремоrтг
itвтотDанспоlrтних засобiв),

9о,7 0,03

КВЕД 46.5l <<Оптова торгiвля комп'ютерами,
периферйпим устаткуваяrrям i програмним
забезпеqенням>

84,z 0,03

всього 324 156,0 l00

Чистий дохiд за 2О22рiк,%

. квц 45.11

r квц 45.з1

r iнцti



В порiвнлтri з 2020 роком шсгий дохiд вiд реалiзацii про,ryшii (ToBapiB, робiц
посrryг) змеtшrrшся на I20 60б,7 тис.грн., у тому шслi по видам доходiв:

Вrд доrоду
2020 piK,
тrс.грп.

202l рiц
твс.грп

Рiзппця
(+д),

тис.грн.
КВЕД 45.1 l <<Торгiвля автомобiлями та лсгковими
автотDаlIспоDапими засобами>,

436 491,3 зl2 0,17,0 -l24 414,з

КВЕД 45.З 1 <Опmва торгiвля деталями та
приладдсv дlя aBlol ранспоптних засобiв, 8 240,4 lt бз8,5 +з з98,1

КВЕ,Щ 46.44 <Оптова торгiвля фарфором, скляним
посудом i засобами для qицlеrrllя), 1,9 0,8 -|,2

КВЕД 68.20 <Надаяня в орея,ry й експлуатацiю
впасllого чи оDеIlдованого неDухомого майна>)

29,1 29,2 ф,l
КВЕ,Щ 85.59 <<Iншi види освirи, п.в,i.у.> 0,0 zз5,6 +2з5,6
КВЕ,Щ 45.20 <Техяiчне обслуювумнця m ремоЕт
автоIDанслортяих засобiвD

0,0 9о,1 90,7

КВЕД 46.5l <<Опmва торгiвля комп'ютерами,
периферiйним устаткуъанням i прграмним
забезпечеяням>

0,0 84,2 84,2

всього ц4 762,,7 324 156,0 х

10о

80

60

40

ю

0
квц45,11 квц45,з1

r дохiд за 2О2О piк, в %

0,о1



Струкгура iншпх операцiйнпх доходiв за 2021 piK
(рядок 2021 <Iншi операцif,цi доходиD

Всьоm "Iншi операцiйнi доходшl' 5 011,4 тис.грн.

a ВИ l(упiвлi-продая{у iноземноi

l ВЦ реалiзацii iнших оборотних

l ВiдопераЦйхоi Kypco8oi рiзниф

r lншiдоходи sИ операцiЙноi

Чrrстпй фiнапсовий результат за 2020 та 202l роки: прибуток (збиток)

7fi)Oо

бfi)Oо

5fiхю

,l(ю00

зm00

2fixx)

10о00

0

rза 2020 piк

.за 2021piк

Станом па 3l грудня 202l рку залишок нерозподiленого прибlтку складас
l12 641 тлс.rрн.



]S з/п Покrпець
Номер m даm

]IоговоDч
cmн викоflання Прrмiткr

1
зкпмЕ
,ЗАПОРIЖЕJIЕКТРОТРАНС"

003 вiд
08.02.202l

sиколапий
з\.l2.202l

заборmм1riсь

2 КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРДI IC"

lз2/202l вlд
30.04.202l

зl.|2202l

вiлс!,гпя

207/202\ вlд
21.o,1.2o2l

викон lии зr.|2.2о2|
:ýборrов{яiсть

3 КП "Мiськйй толейбус"

l I0КП вiд
01.03.202l

з1.12.202.1
заборmвдriсь

l58КП вiд
l5.04,202l

виконаний э|.12.202| е

l79КП вiд
l0,06,202l

,\| 1?2о2|

4
KI] ммр-микоJиiвЕJЕктротрАнс, 48302/1 вiл

06.05.202l
в lIроцесl

викояання
з|.12.2021е

5

УЖКГ С€веродонецькоi MicbKo'i
ВЦА Ссверодонецького району 65 вИ

16.08,2021
виконании зl.\2.202|

заборговаяiсrъ

АпsJIiз стап!r впконrвнr доrтворiв поgIавкп проджцfi (ToBrpiц робiт, послуг),
якi булп уклЕдепi с Покупцлrш в 2021 роцi

Ринок тро.лейбусЬ в YKpaiHi в 2021 рочi

{о вiйни в УкраiЪi фуlпоliонува:rо б виробникiв тролейбусiв. Разом, за пiдсумкамл
202l року воlш реалiзуваlп.t 170 тролейбусiв (серд шоr JIише тп вживанi - Skoda
24Тr), що було значно менше рзультатiв 2020 року, коли було поставлено 3з7
машин (зокрема п'ять б/в).

Таке падiння продажу може бути спричинене тим, що на 202l piк переваrоrо довелося
завершешiя постачаlнь 2020 року (в рамках програм оновлецня парку цlолейбусiв за
кошти мiжнароднш( фiнацсовкх органiзацiй), а цoBi постачанfiя до Херсона та
Миколасва почаJlися лише налрикiнцi року, а також заrалом завершеrrrrям першоi
хвилi кредитних програrrr еБРР та еБ.
Лiдирував у закупiв,пях тролейбусiв XapKiB, який, KpiM Богданов Т701 за кредипrими
проrрirмirми МФО, отримував замовленi в лiзинг тролейбуси PTS-12 броварською
виробника "Полiтехносервiс" (сl.марно 59 тролейбусЬ). Далi йдуть МиколаТв,
Полтава, Qlми, Житомир, Луцьк.

У c.pylý[ypi фiпшrсувавrrя закупiвлi за рахунок програм МФО склаJш 68Оlо машшr, а
лiзинг застосовувався лише у XapKoBi та cTagoBttB 22О/о.

На бюджетяi закупiвлi припало rпше 9% фiнансуванllя- За кошти мiсцевих бюдкеriв
цього року купуваJIи цlолейбуси лише Чернiгiв (Еталон T12l 10) та Вiвншц (PTS-I2).
3а paryrroK держбюджеry у 202l роui придбшrо ,гри тролейбуси .Щнiпро Т203 для
Ссверодонсrъка



Струкryра ринrсу тролейбусiв за пiдсумками 202l року

.'!iiie;b;яar.ц ]

.rr!' .axr}ylФ ...l!(g9, !trЕьr.lDд(r|ý!о llФрrorr ,Аiтсrrо, .arшrrхra

Таким шшrом, доля Товариства на ринку продажу тролейбусiв в YKpaiHi за 2021 piK
скла,цае l 7Оlо.

Основну шrтому ваry (9б,27%) в зага.lъЕiй cyMi щrиою дохоry Товариства за 202 l piк
займае дохiд вiд продаж5r мiською пасакирською ч)аяспоргу (кВЕ,Щ 45-11).

В 202l роцi Товариством було продано;

- 'И тролейбуса моделi "Д ПРо-Т203", у тому числi;

- 11 одивиць дIя м. Беrьцi (Роспублiка Молдова);

- 27 одшцр для м. МиколаiЪ (YKpaiHa);

- 3 одиницi дlя м. Северолонечьк (УкраТна).

- 12 трамвайних вагонiв Tatra KT4D, якi ранiше ексrчцlаryва.lплся в KpaiHax €С, для
м. Запорiltокя (YKpaiHa);

- l0 одиниIФ паса?кирських автобусiв Автобус моделi
м. КрошшшцФкrdi (Украihа).

МАЗ 20б086 дя

лLLтf,дшgад



3. Лiквiдпiсть та зобов'язаЕпя

Л! рялка у ф.l
uБалапс'

(на riнець звiтпоm
Назва

PiK

2020 202l

l0l0 OcHoBHi засоби (залиurкова BapTicTb) зl4 22,1
l095 Усього необоротних акгивiв з52 259
l 100 Запаси, у т.ч.: 9| 652 ,l8 296
ll0l ВиDобничi запаси 76 0l0 64 538
l l04 готова продукцiя 15 642 lз 758
l l65 Грошi та ix еквiвалеlли 18 29з 25 742
l l95 Усього оборmпих акгивiв 169 656 l60 664

lз00/l900 Балапс дктиву (I lасиву) l70 008 |60 92з
l495 власний капiтал l00 29l I 12 

,l1,I

l695 усього поючних зобов'язакь i
забезпечепь 69111 48 206

тис

Оцiнка показппкЬ фiнапсового стап5l (стiйкосri)
Товарпства за 2020 та 202l роки

jф
зlп показпики оттплмальне

зIiачеЕнrl
2020 piK 202l piK

l Коефiцiсlтг поточноi лiквiдносri (коефiцiеlтг
покрпггя, лiквiднiсть l-ю рiыrя). CR 1-2i I 2,4 з,3

2
Коефiчiсrгг швидкоi лiквiдяосri (лiквiднiсгь 2-
ю рi8яя), QR

0,6-1;1(але
не бiльше 2)

1,1 l,,I

з
Коефiчiеrгг абсолютноi лiквiдпостi
(коефiцiеrrr термiяовоi лiквiдностi). ДТ 0,2-0,6; Т 0,з 0,5

4 Коефiцiеrп шIатоспроможяоqгi (авmпомii) > 0.5 0,6 0,,I
5 Коефiцiент фiнансуванЕя <l 0,7 0,4

Поточнi зобов'язанrrя Товариства

назва зобов'язання
Сума

зобов'язання

у T.tI. за сtDоками поmшення
ло б мiсяцiв з

лаt,и Бfulансу
6_12 мiсяцiв з
дати Балавсч

бiльше 1 року з
дати БаJlаtlсч

Розрахункя з вiтчизпяпиlrrи
4 l44 3 4з0 ,l |4

Ротацлки з iноземяими
2| з95 2l з95

Разом по сrр.tбls a.l llБмапс" 25 5з9 24 а25 7|1
Розрацдrки з бюджсmм з7з з7з
Рrзом по cTD.l620 о.1 "Балаfiс" 37з з73
Розрах}fi ки з учасхиками 427 42,1
Ря]ом по cTD.l640 ф.l "Баланс" 427 427
Забgзпечешrя майбуrцiх витрат i
платежiв 1 522 l 522

Разом по сrD.lб60 a.l "Балдпс" 1522 | 522
Розраху{кп за а.вансами

|7 201 1,1 2о1

Рдзой по gID.l635 6.1 "БалаЕс" 17 20| l7 20r
Розрах),1п0 з iяшими крсдиюрами l 848 1 848
[ншi поточнi зобов'язанfи | 296 1, 296
Рrзом по сгD.lбл a.l "Балаяс" з 144 | 296 t 848
усьоrо поmчхirl зобов'лзаtъ i

4Е 2ш 42 а26 з 5з2 l 848



4. Екологiчнi аспекгп

Пiд час виробrптцгва про,ryклii, зокрема тролейбусiв, Товариство дотрпмуеться вимог
tlинного законодавства iз захисrу довкilIля. Bci комIrлекryючи та склацовi sастrflf4
що використовуються при виробництвi про.чукчi'i вИповiдають основним вимог:lм
державпоi полiтики Украi'rrи в гаJ5lзi захисry довкiшя. Подальша ix експлуатаtiя
здйсцюс,ься вiдповiдно до вимог чинного природоохороllного зtlкоцодавства.

5. Соцiальнi аспеrстrr та кадрова полiтика

CTaloM на 3l грудня 202l року кiлькiсть працiвникiв Товариства складае 3l особ4 у
тому числi: чоловiки - 2l; жiнки - 10.

Кiлькiсгь осiб за BiKoM, осiб
18

16

14

12

1о

8

6

4

2

0

siIent Gепеrаtiоп
*1928-1945

ВаЬу Boomers
*l94G1964

Generationx
*1965-1980

Geneaationy
*1981-1996

Товариство е надiйним роботодавцем для Bcix поколiнь. Слiд окремо вiдзнаryrш, що
ryт гарантовано мають робоry rподи з iнвалiднiсгю.

Частка xiHoK на Kepiзtrro< посадах Товариства скIIадас пон4ц 577о вiд загальноi
KirbKocTi працiвtл-tкiв. що знаходяься на керiвrпп пос4цах.

У разi необхiдностi, працЬникам надаються матерiальна допомога та безпроцеrrпri
поворотнi позики.

Спiвробiтrrики Товарцства у своiй дйльностi дmримуються морzuьньетltчних i
дiлових норм та принrц-rпiв.

Робота в колекrивi булусгься на приtuдлпах прозоростi, вза€мопова.и m партчерства_
Мiж адrriнiстрацiею i труловим колективом укл4цено Колекгивний договiр. BiH
реryJIю€ права та обов'язки cTopiH з пrтаrrь профсйlrrо<, трудових та соцiа.rьно-
економiчнrок вiдносин.

У 202l роцi Товариство здiйснило спiвпраlцо у сферi благодйпосгi з громадською
оргаriзацiею АСС "Спiвдрутоriсть" дrя пiдтримrш та соцiа"льцого захисry вчгеранiв
спецсrryжб.



б. Ризпкп

Основними ризиками, пов'язаtлпrtи з фiнаrсовши iнструмеrrгами КомпапiТ е
кредитниЙ риrик, ризик лirоiдrостi та ваJtrоп d рIвшс
б.l Кредитпий ризик
Товариство мае ймовiрнiсть понести збитки вiд цвдитного ризпку, а cilмe рIвIд(у
тою, що одна сторона не виконас своi зобов'язанlrя по отrлатi згiдпо з контракгrrих
умов. Схи.lьнiсть до кредIIтного риfику 8иника€ i результатi надашrя Товариством
своlм покупцям вiдстрочки платех(у за товари.

Товариство на постiйнй ocнoBi проводить аrrалiз дебiторськоТ заборюваностi за
термiнами ii погашення. Для вевi.lшовашrя кре.щIтпого ризику Товариство створюе
резерв cyMHiBlrror боргiв пiд очiкуванi збитки у вiдrошеннi с}ъrнЬцоТ дебiторськоi
заборгованостi.

6.2 Рпзшк лiквiцrrостi

Ршзик лiквiдrостi - це ризик тогоJ що Товариство може зiткнутися з цудrощами при
викопалrя cBoix фiнансових зобов'язаrrь.

ОбачнiФь при управлiннi ризиком лiквiдностi пердбачае наявнiсть доqгатньоТ суми
грошових коштiв та iншо< фiнансових pecypciB л,ltя заловоленrrя iсlдrюшо< зобов'язань
в момеIIт, коJIи настас сцlок iiнього поmlценЕя.

Управлiяrrя пmочною лirвiдliстю Товариства здiйснюsгься шляком постiiцrого
монiторицry cBoil активiв та потоt lю( зобоЫязаIъ та аналiзу грошових пmокiв
залежцо вiд очiкуваних TepMiHiB виконанrrя зобов'язань за вiдповiдлд,ш
iнструмеrгrами.

б.3 Валютнпй ризик
Валютний ризхк - це ризик негативвого впrплву змЬш курсу ваJlют на фiнапсовrпi
результат Товариства. Товарпство с iмпортером та експортером i юму .ryже схиrьне
до ваJIютцою ризику. Тому значri коливаrдrя курсу вirлют мо)frт.ть привеспr до
погiршеrrrrя фiнансового стану Товариств4 росгу собiваlпостi проryrщiil зростанruN
зобов'язань та зменшенllя прибутку. Тому ocHoBHrar методом управлiння вzlлютним
ризиком Товариства е зменшешrя вiдкригпх ва:потних позицiй до прrйrягпого рiвня.
7. .Щос,lIiдженпя та iпповацii

Протягом 2021 року Товарисrво не tIроводило дослiдження, iнновацiftцl дiяльнiсгь та
розробки.

8. iDiпапсовi iнвестицii
Протягом 2021 року Товариство не здiйснюва.ло фiнансових ilтвестицiТ в цirrяi rвпери
iнших пiдприсмсгв, асоцiйоваяi i дочiрнi пiдлрисмсrъа тощо.

9. Перспекпrвrr розвитку
У зв'язку iз росiйською агресiсю та запровадженнrrм з 24.02,2О22 роry на терlтгорii
Yкpaiim вiйськового стлIу в кко сплаII/вати перспективи розвrrлgr Товариства на
2022 ptx.

Зараз основним завданЕям е збереження бiзнесу, робочих мiсrц та продовженrrя
функчiонуваrгrя Товариства б€з суттсвоТ змiни основного напрямку дiяльностi
(виробниuтво та продаж мiського пасажирського трilнспорту).



Ключовими ншrрл,rками дiяrьносгi Товариства у 2022 piк е:

- зitвершення виробництва десяпл тролейбусiв моделi "Д ПРо-Т203" та ik поставка в

рамках ви{опання договору }Iф8302/l вiд 06.05.202l на адресу КП ММР
'МИКОJIАlВЕЛЕКТРОТРАНС ");

- 1^taTb в rrублiчнlо<, закулiвллt та пошук HoBlo< поlgrгщЬ;

- пошук нових постачальникЬ комтшекryючих виробЬ, якi не пов'язанi iз державап,rи -
агресорами та iх посiбнш<ами, дrя виробництва нових тролейбусiв;

- поItrук новIо( цапрямкЬ дiяльностi Товариства тощо.

10. Корпоративrrе управлiння

Стрlrсгура органiв управrrirrпя Товарпства

Станом на 3l грулня 202l року )ласниками та власниками Товариства € громадяни
Украiни:

- Сухов Олег Пеrрович (850/о часгки стаryтного капiтаlry);

- Науменко Дмшгро Олександрович (15% частки статутного капiта.щr),

Кiнцевi бенефiцiарнi власпики;

- Сухов Олсг ПсцlOвич, краiЪа fромадяцсгва бsнефiцiара: yкpaiba;

- Науменко fмrrро Олексацдрович, краiЪа громадянgгва бенефfuiара: YKpaiHa.

В cTpyKtypi власностi ТОВ (ТОРГОВИЙ ДIМ "ЛIТАН> не присупri (не с
тшеIlами, власнпкatп{и або учасниками (акцiонерами), що мiлють прлrrо або
опосередковiшо, частку в статутному капiталi):

- громадяlrл Росйськоi Фелерачii та Республiки Бiлорусь;

- юридлчri особп, створепi та зареестрованi вiдповiдно до законодавства
Росйськоi ФедерацiТ та Республiюл Бiлорусь;

- юридичнi особи, cTвopeнi та заресстрованi вiдповiдно до зiжонодавсIва
Украi'ни чи ilтшоi краiЪи, кiнцевим бенефiцiЕхrим власником, членом або
учаснцком (ащiонером), що мае частку в статутному мпiтаrri якоi с
Росiйська Федерацiя, громадялип Росiйськоi Фелераrii або юри,щчна особа,

Загальвi збори
учасникiв

Виконавчий орmн
(,Щирекцiя)

Геrrераlтьний
дирекгор
(голова
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дrрекюра з

гоЕт
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ГеЕерального
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оIворена та зареестрована вiдповiдно до зitконодiвства Росйськоi
Федерацii'.

В 202l року частrтна чистого прибутку в розмiрi 12 8З4 224,6| грн. була спрямована
на влrплаry дивiдеrцiв власrш<ам Товариства, у тому числi:

- за 9 мiсяцiв 2020 року в розмiрi 5 347 59З,59 грн.;

- за 2020 piK у розмiрi 7 486 631,02 грн.

Генералыrий дr4lекюр
тов ,торговиЙ дIм "лIтАн, Олег Сухов


