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до фiпдrсовоi ззiтцостi за trЯь що закiячпвся 31 ццrлвя 2022 polcy
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3вернеппя керiвllицтва

,Щемонструrочи свою прrосrльнiсть лришцпitм прозоростi та корrrоративноi
вiдповiдальностi, представrrясмо зацiкавrrеЕим сtороrrам цей звiт про управлiння, який
охоп;шос перiод дЙльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнigтю "ТОРГОВИЙ
.ЩIМ "ЛIТАН" з 0l сiчrrя 2022 року ло 3l грудня 2022 роry.

Мgrою пiдгmовки звiry с розкрлrггя iнформачii про управлiнськi, екошомiчнi,

фЬансовi, екологiчнi, ка,дровi та соцiа.rьнi аспекги дiяrьностi ТОВ "ТОРГОВIЙ ДМ
'JПТАН', що дозволить корисryвачаý| приймати обrрунтоваri рiшенrrя на ocHoBi

розумiння дiяльностi Товариствц ризикiв i можливостей, пов'язfiIих з його бiзнесом,
а також його плацiв та перпектив розвитку.

Сподiваемось,. що iнформацй, цаведена у цьому з_вiтi, буде корисною дur ЕаIпю(
партнерlв m ц Iцr( користувачrв, якl хочуть ознаиомитись з резуrьтатilми нашоr

дiяльностi та зрозумiти нашi uirпrocTi i намiри.

Генеральний лир,ектор
ТОВ "ТОРГОВIИ ДIМ олег C-vxoB
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1. Оргапiзацiйна струкц.ра тд orlrrc дiяльностi пiдпрrrсмства

ТOВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬШСТК) (ТОРГОВИЙ
ДМ dItTAb), код €ДРПОУ 3И40036, (надалi - Товариство) за органiзацifuо,
правовою формою с товариством з обмеженою вiдповiда;rьнiстю, дiюшпr в УкраiЪi.

,Щата первlшrноi дерхавпоi реесграцii 16.03.2009 porcy.

Товариство не мас фiлй та Ьшrоt струкryрню< пiдрозлiлiв.

Комерцiйrrа дiя.lьнiсть Товариства повнiспо вi,щIовiдае застосовirцим
мiжнарошrим i нацiонагъним зобов'язанrrям по боротьбi з корупчiсю, хабарництвом,
вiдt{иванцю грошей i дотриманrло торгових санкцiй, в т. ч. з )Фахувiлнням вимог:

- Поgrацови Кабiнчгу MiHicTpiB Украihи "Про забезпечення захисту
наliональrпш irTrepeciB за майбутнiми позовitмп держiлви YKpaiHa" вiл 03 берзня 2022

року Nэl87;
- Закону Украilш "Про ocBoBHi засадt lrрlrмусового видденця в YKpaTHi

об'екгiв права власностi Росйськоi ФедерацiТ та ii резидеrrгiв" вiд 03 берзня 2022

року Ne 2l t 6.
Вi,щовiдlо до вlлписки з €.щrного держiшною ресстру юриличtrих осý

фiзшшлоl осiGпiдприсмцiв та ФомадськID( формувань видамп дiя;ъпосгi Товарисгва
е:

45.1l ТоргЬля автомобi-лями та легковими автотанспорrними засобаrдл
(основншй);

45-19 Торгiьчя iншими аатоц)iшспортlтrми засобами;

45.20 Технiчне обслуmвувалrя та ремоrrг автотрнспортшоr засобiв;

46.33 Отпова торгiвля молоwrими про.ryктаIr{и, яйцями, харчовrfifи олiями та
жирами;

46.71 Оптова торгiвля тверлим, рiдошu, газоподiбним па]Iивом i цодiбнимп
проryкгаш-r;

46-,И оrггова торгiвля фарrфром, ск.llяшшrr посудом i засобами дш чищення;

46.69 Оrrтова торгiвrrя iншими машинами й уqIаткуванням;

46.90 Неспецiалiзована оrпова торгiвля;

85.59 Iншi ви,щr освiти, H.B.i.y.
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СХЕ МД Д I ЯЛ Ъ НО СТ I ТО ВДРИСТВД

постлtьльники
(вироБники)

КОМПЛЕКТУЮЧИХ
тА ToBAPIB
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комruекmуючuх
,rra ,пoBapiB

тов"торговпй.щ{

{tu*уець/проаавеtаь)

ДI "ВО ПМЗ iM.
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(пidряdнuк)

' ?аfuова npoorld]a |йроr4Фус)

la за ,urcmaвJleнy
пlюdукцiю

покупЕщ
lкiqtleвui сfu)эх:llвацl

Мiсiя Товарпства:

- постачаIlЕя, гараЕтiйдrе та cepBicнe обсл}тов)rваIшя мiського пасажц)ського
еJIекIричною танспорtу (HoBi тролеЙфси модепi "llНШlРО-Т20З" та
автобусЕ);

- постач lня TpalrrBaib i тролеЙбусЬ, якi р liце оксIUIуатуваJшся в Kpaibax еС;

- посttlчання зalпасних частиц та комплекý/ючю( д-ля тролейбусiв, що
екс пц/ат).ються кому нальrrиrrr и лhлриспlстмми.

Осповпi цiпновi Товлрпст*r:

- якiсне вiдношення до своеiроботи;

- робота з колегами дJrя досяtчен}tя кiнчевою резуrrьтаry;

- вi,щlrигiсть цовшд iделrr, якi можуть принесги корисгь Товариству;

- адаптивнiсть Товариства i персонаJry до пшидко мirrrrивого зовнirrrяього
середовища;

- бажан+rя розвивати та пiдтримувати rподей, лкi праrцоють на Колшшriю.



Рпнок тролейбусiв в YKpairri в 2022 poui

fuя бiльшостi тролейбусшоr систем УкраiЪи 2020-2021 роки буrп.r роками розвLrпry,
ykpaiilcbki йстц незвакаючи нir локдаун i kapaHrrш" закупали значяу kbkicTb вовшr

тролейбусiв. За ocTaHHi роки в yKpa'rHcbKi мiсга надiйшло понад 360 новIд(
тролейбусiв.

Динамiха посвчання тролейбусiв в мiсга Украiни за рокамg

ll l|.l
.ш| .шjfiЁрм' .м .dlЁo' .ф..JкЁ

У 2022 poui MicTa Украiни отримitJIи 52 одиницi тролейбусiв, з -шсrоr 30 HoBloK та 22
вхиваццх. В основнй Maci поставки нових тропейбусЬ буlrи закiцченням постilвок до
Луцька та Миколаевц що фiвансувались з!l коIдти мiжнародних фiпансових
органiзаuiй (далi - МФО). Також, Вiнниця та Чорнiвцi придбали HoBi тролейбуси за
кошrи мiсцевrоr бюджетiв. В обох випадках це ctaJцi PTS Tl2309 броварською
виробrrика "Полiтехлосервiс".
Щодо вживаrrоi тешtiки, то часгина з Hei була придбана за кошrи мiсцевих бюдлегiв
(Вiняичя, Iваrо-Франкiвсьц Тернопiль та Хмеrьнrrrькпй), а частица - отримана як
ryманiтарпа допомога (XapKiB, Чернiвцi).
Наприкiнцi року було завершеЕо трива.те будiвниrцво новоi тролейбусноi лiнii в
Iвано-Фраrкiвську, що проJlягас IIiвнiчним бульмром, Пiвдепlшм бульваром та
вуrппlею Мазетш. Прoтяжнiсть лiнii скrrала 3,5 км в один бiк, також було споруджено
двi тяговi пiдстаrrцii'.
Проте е i втрати. Внаслiдок вiйни серйозно ушкоддено тролейбуснi систоми
Чернiгов4 Сум, Харкова' Микоrrаева, Херсона та Бахмута. В окупованому Марiуполi
внаслйок воснцю< дiй зншцецо як тролейбусну систему, так i бьшiсть р).хомок)
cK;raдl, аналогiшrа картина в Лисичанську та Севсродонецьку.
В окупованю< з 2014 року Лугшrську та Алчевську тролейбус також було закрито в
2022 роцi, при чому закритгя в Луганську напряму не пов'язане з вiйцою.
Незадовго до повномасrггабпого вторIненtlя, Херон почав отримувати тролейбуси
БКМ 32l за црофirмою фiнансувапня МФО. Але яаприкiнчi року чi мшrини було
повернуm виробнику.



Посгачання тролейбусiв в мiсга Ира-ни у 2022 р.

ба$fll.
.юшl(&одr!п .ffфilмoo} .мФu;(,W&irфяфiмф

I
дjneo I

Хшыlrьшr I

aфФ й a$qiilхуrф

Струкryра риrrку тролейбусiв в YKpaiiti за пiдсумками 2022 року

Посrачальнхкя HoB]o( толёйФсiв yKpaiнcbкrм нП"гам у 2О22 р.

Що стосусrься украiЪськrlх виробникiв, то наразi невiдома майбутня доля "Богдаrу",
оскiльки порушено справу про банкрутство ДП "АСЗ N, l'. Серйозпих збиткiв зазнав
Чернiгiвськиi ,lвтозавод, однак Birr повертаеться до життя. KpiM того, почицаючи з
2022 року "Полiтехносервiс" замiсть кузовiв МАЗ пропоlтус кузови ryреIlького
виробника AKIA. Тимчасово було призуttинсно виробницt,во тролейбусiв "ДНIПРО"
на ДП "ВО "ПМЗ" iM. О.М. Макарова", але зараз воно посryпово вiдновлюеться.
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2. Рез5lльтатп дiяльностi

Струкrура доходiв ТОВ (ТОРГОВIfr ДМ <dIITAH),

за формою Jtэ2 <<Звiт про фiпаlrсовi результапr (iЬiтпро сукупний лохiп)> за 2022 piK

Чиqтий дохiд за 2О22рiк,Оl

r{€Ед 45.11

. квц 45.з1

a iнllti

Основну rппому ваry (8 l ,0б7о) в загальнiй cyмi чцстого дохо,ry Товарпсгва за 2022 piK
заiцдас дохiд вй продаж)r мiського цасiDкирськогo транспорту (КВЕД 45.1 l).

,Щоля Товарпсгва на ринку продаrку тропейбусiв в Yк?aibi у 2022 potlt складае = 14Vо
(модеrrь "ffHltlPO_T203" на базi rqузова МАЗ).

В 2022 роцi Товариством було продано (поставлено):

- З нових цrолейбуса моделi 'ДШIlРО-Т203" дrя м. МиколаiЪ (в 202l роцi _ 44 HoBIor
тролейбус4 у mму числi: 11 одиниriь для м. Белыri (Республiка Молдова), 27 орrrиrц
дIя м. МиколаiЪ, З одиницi дIя м. Ссверолонецьк);

- 5 трамвайншх вагоЕiв Tatra KT4D, якi ранiше експлуаryвалися в Kpaibax еС, дя

Рrдок 2{Х)0 <<Чпстпй доtЦ вiд реалiзацii продукпii (ToBapiB, робiт, пооrуг)>

Впд доходJr C5rMe, тпс. грп.
Частка в

зага.rrьпiй суui
доходч. Уо

КВЕД 45,1 l <Торгiвля автомобiлями та
лсгкQвими автотраЕспортними засобами>

зб з46 8l,06

КВЕД 45.3l <<Оmова торгiппя деталями m
приладдям для ulвToтpa нспорr н их засобiвD

8 ,и0 l8,82

КВЕ.Щ 46,44 <Оптова торгiвля фарфором, скляним
посудом i засобами дrя чищеинll)>

2

КВЕД 68.20 (Наддltlя в ореtцу й експлуатацiю
власного чи орснлованого неDухомого майна"

29 0,07

КВЕД 45.20 (Технiчне обслуговування та ремоtrг
автотtэанспоугнl,х засобiв>

2з 0,05

всього 44 840 lш



м. ЗапорiхоIб (в 2021 роцi було посrавлецо 12 вагонЬ).

В пopiBlrmri з 202l роком wсгrтй дохiд вiд реа.lliзацii проryчii (товарiз, робiц
послуг) у 2022 рочi змеrrшlвся rm 279 3 15,6 тис.rрп.

Динамiка змiн доход, по видам про.ryкцii фобiт, послуг) наведеЕа у ТбJпtrii l.
Таб,шrц1

!инамiка змitr по видам доходу (в розрiзi КВЕф наведена у Таблицi 2.

Вадп trродlкцii
за 202l piK зi 2022 piK

Ilar од. тис.грн, о/о l lar, ол.

тролейбуси "ДНIПРО-Т2OЗ" 4l 249 4з0,10 76,94755 з lб 358,80 з6,482279

толейбуси "vапНооl
АGзOOт"

0 0,00 0 0 0,00 0

тамвайнi вагоIlи Tatra KT4D 1,2 зl 797,00 9,809l66 5 t9 987,50 44,5747s8

автобуси МАЗ l0 з0 850,00 9,5|10227 0 0,00 0

детмr та приладдя д,UI
mанспоуrних засобiв

rио.lрн. 1l 638,50 з.59мф9 l,ис,Iрн, 8 440,l0 l8,8225]5

посуд m столовl rIриладдя тис.грll. 0,80 0,0о02468 1,60 0,00]5682

надання в оренду
верухомого майла

тис.грн. 29,l0 0,0089772 тис.грн. 29,l0 0.0648968

Технiчне обслуговуваняя та
peMorrT траrспортних засобiв

тис.грн. 90,70 0.02798и тис.гр!J. 2з,з0 0,05l962l

iншi види освiти, н.в.i,у- тис.грн. 235,60 0,07268l l тис.грн. 0,00 0

торгiв,ля комп'огерами,
периферiйшим
усгmкуванвrм i програмним
забезпечеrrням

тис.rрн. 84,20 0,0259751 тис,rрн, 0,00 0

всього х 324156,0 100,00 х и 840,4 100,0о

Таблиця 2

Впд доходу
2021 piK,
тпс.грн.

2022 piK,
тпс.rрп

Рirцицr
(+д),

тис.грп.
КВFД 45.1l <<Торгiвля автомобiпями та легковими
автотранспоргпими засобами>>

зl2 o,I,1 зб з46 -2,75,1з|

КВЕД 45.З l <<Оптова торгiвля дета,,rями та
приладцям д!я автотранспортних засобiв>

ll бз8 8 ,и0 -з 198

КВЕД 46.44 (Оптова торгiвля фарфором, сюrяним
посудом i засобами дrrя чицеflня)) 1 2 +l

КВЕД 68.20 (Надаlllrя в оренду й експлуатацiю
власного чи орендованого неру\омого майна, 29 z9

КВЕД 85.59 <Iншi вили освiти, H.B,i.y,> 236 -2зб
КВЕ,Щ 45.20 <Технiчне обслуговувавrrя ra ремонт
автотранспоIутвих засобiв>

9t 2з -68

КВЕД 46,5l <<Оптова торгiв,rrя комп'ютерами,
периферiйним ycTaTKyBaI uIM i програмним
забезпечеЕЕямD

84 -84

всього з24 156 ,и 8,{) х



10о

80

60

40

2о

о
квц45.11 квц45.з1

r дохИ за 2021piK, в

0,04

Струrсгура iншrrх операцiйнцх доходiв за 2022 piK
фrлок 2021 <dншi операцiйrri доходrrD

l ВИ ryпiмi-продажу iноземвоi

a Вh операфйяоi кYрсовоi

рiзницi

a ВИ беюплатно одержаних
обороrних акrиsiв

. lншi доходи зЦ операЦйноi



Чlrстпй Фiнансовнй рзультат за 2021 та 2022 рокл: прибуток (збиток)

о

_1fi)оо

_2mоо

_зfiхю

aза 2021piк

.за 2О22 piк

Станом на 31 грудtrя 2021 potry залишок нерозподiленоm прибутrу склацав 1l2 485
тис.грн.
Стапом на 31 грушlя 2022 року залишок нерозподiлепого прибуку склацае б3 8бб
тис.fрн.

3. Лiквiдпiсть тд зобов'язlцця

,Щанi Форми J{!l "Балаrrс" з рiчлш фiцаrrсовшr звiтЬ Товариства за 2021-2022 роки,
тпс.грн.

Nэ ряд<а у ф.1

(на йяець звiтвоm
Назва

PiK

2о2l 2022

l0l0 OcHoBHi засобп (за.пишкова BapTicTb) 227 16з
l095 усього пеоборопrих шсп,tвiв 259 з 455
l l00 Запаси, у т.ч.: 7а 259 бl 2l7
l l0I Виробничi запаси 64 50l 49 126
l l04 готова rrродукцiя lз 758 l2 09l
l165 Грошi ]а iх еквЬменти 25 742 42l1з
l l95 Усього обоDmних акгивiв 160 626 112 005

13ш/l9ш Балаrrс ArcIrrBv (Пдсхвч'| 160 885 ll2l7l
l495 власпий капimл 112 555 бз 9зб

l695 Усього поточнrD( зобов'язаrrь i
забезпечевъ

48 330 48 2з5



Поточнi зобов'язаflня ТоварисIвr ца 31.12.2022 року

lIа3Ba зобов'язання
Сума

зобов'язацня

Y т.ч. зlt строками погашенЕя

ло б мiсяцЬ з
пати Бммсч

б-12 мiсяцiв з
дати Балаясч

бiльше 1 року з
лати Балаtlсч

Розрахунки з вiтчизняними з 715 ЕЕ з 627

Розрахунки з iноземними
25 з48 28з 25 065

Рsзом по стD.lбls Ф.l "БзлдIrс'l 29 обз 37l 2а 692
Розрахунки з бюдrсrоý1 2 4з2
Разом по сто.1620 ф.1 'lБалая€" 2 432 2132
РозDах},I оi з учасI fl(ами
Рrзом по cm.l640 ф.1 "Бмsяс"
Заб€зпечешrя майб}тнiх впrрат i

1 505 5 1 500

Разов по cTo.1660 й.l "БмаЕс" 1 505 5 1 500
Ротахунки за амясами lз 03l lз 03l

Разоir по cID.1635 ф.1 "БалаЕс" lз 03l lз Ofl
Розоокчrrrм з iпями коедиюодrrдл l 602 500 1102
lнrпi поточяi зобоs'язанlrя 602 602
Разом по cTD-l690 Ф.l "Бrлrrс'l 2 204 602 5ш 1 r02
ycbolo поIочпиI зобов'я]ань i

48 2з5 16,иl я 69, r I02

Оцiвка поцазнrrкЬ фiнrнсового сглп5r (стйкостi) Товrрпствr
за 2021 Ts 2022 poкrr

CR > 2 па QR > l може вказувапfu на неефекпruвне !правпiннlм lюпочнlм1l (обороппuяu) aKпluBaJnu;

QR < СR е i\duKoпoporl cuJlbHo:i залехrосйi п<йочнlоl ахпчвiб ва ,a,ulciB.

В цiлому Bci коефiцi€нти лiшiдiостi Товариства станом на З1.12.2022 роry
вi,щIовiдають рекомендованим значенItям.

Ще свiдчить пlю платоспроможrriсть Товариства та дозвоJIяе йому вчасно i в повному
обсязi виконувати своi зобов'язанrrя та реалiзовуваIи п.лаtдл iз забезпеченlIя сгiйкою
роз8итку бЬнесу.

4. Екологiчrri дспеrсги

ТОВ "ТОРГОВI,П; ДМ "JПТАН" з вi.щlовИальнiстю qIавиться до rrлl,alнь, пов'язаних
з екологiчними аспектalми господарськоi дiя;ъностi. Bci операцiйнi процеси
проектуються з llамiгl lям зменшити шкiдIивий вплив lra довкi]IJIя.

Пiд час виробництва проryшIii; зокрема тролейбусiв, Товариство дотримусться вимог
чинцого з!lконодавства iз захисту довкiлJtя. Bci компдектуючи та скJrадовi части]lи,
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1
Коефirriепт пmочноi лiквiдяостi (коефiцiеFг
покритгя, лiквiдпiсть l -m рiвпя). CR 1-2i 1 з,3 2,з

2 Косфiuiсят шrидкоi лiшiдпостi (лiквiддiсть 2-
го рiвця). QR

0ý1; 1 (але
пе бiльше 2)

1,7 1,05

з
Коефiцiснт абсолrотноi лiквiдностi
(коеФiцiент TepMitroBoI лiквiдностi). АТ 0,2-0,6; 1 0,5 0,9

4 Коефiцiеrгг п,rатоспроможностi (aBToHoMii') > 0.5 0.7 0,6
5 Коефiцiент фiнансyванtlя <l 0,4 0,8



що використовуються при виtrюбництвi продукчii, вiдповйшоть осItовним вимогаii
державноТ полiтики YKpailлr в rацrзi захисry довкiл.llя. ПодаJrьша ix ексшryатацiя
здiйсшосься вi,щlовiдно до вимог чинного rrриродоохоронного з:tконодавýтва.

КерЬницrво та прачЬнrпи Компанii прiпrуть ощадливо внкористовувати
енергsтиtшi ресурси в офiсi, оmийзують споr(ива}tня паперу, забезпеч1,rоь
лрави-lъну утилiзачiю вiдходiв, пiдтримують лока:ьнi природоохорошri iвirriаrиви.

5. Соцiа.льпi аспектп тs кддрова полiтика

Прачiвtrики та ii iнтереси € головним i найбiльш важливим прiоритетом внуцliшньоТ
полiтики Товариства. Керуюшлсь розумiнrrям соцiа.ltьноi вiдrrовiдаrtьностi бiзнесу,
Колrпанiя забезпечуе висок.tй рiвеrъ комфорry i безпеки на робочих мiсuях
вiдловiдно до uорм украiнського зilконодавства оро охорону лрачi пiлrримус гiляий
piBeHb заробiтвrтх плат.

Станом на З1 rрулня 2022 року кirькiсгь працiвникiв Товариства скла,цас 21 особц у
тому числi: чоловiкц _ 13 (61,9%); жiпки - 8 (38,1%).
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Товариство е надiйним роботодавцем дrя Bcix поколirъ та дOтриiду€ться прилчrшЬ
рiвних можливостей працевлашг}зацrrя. Ми не дискрlшliнусмо кандидатiв за
статевою, вiковою або буль-якою iншою ознакою прл прldнштi на робоry. Слiл
окремо вiдзначити, що rrа пi,щrриемства гарацтовано мають рйоry люди з
iцвалiдцiогю,

Чайка жiнок на керiвних посадах ТовариgIва скJIадае ловад 57Уо вй загаrьпоТ
кiлькосгi прачiвtтлкiв, що знzцодяться на керiвних посадах.

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДМ 'ЛlТАН' забезпечус досIатIrй рЬеlъ моrшацii cBoix
спiвробiттикiв. Заробiтна пдацt вшплачуеться прачiвшлкам реryлярцо два ризи ца
мiсяць. Такох за резу;rьтатами роботи здiйсцюегюя премiювання працiвtшлtiв.

У разi необхiдrостi, працiвнпкам lrадаються матерiальна доttомога та безлроцентнi
поворотнi позики.

СпЬробiтники Товариства у своiй дiяпьностi дотримуються мора.lьно-етичнIп i

дiлових норм та принципiв.



Робmа в колекшвi бу.ryсrься на принIцлпах прозоросгi, взасмопоклги та партнерства
Мiж адrliнiстрацiею i труловим колективом }.кпадено Колекпвшd договiр- BiH
реryJIю€ прiша та обов'язки cTopiн з питань проr}есйних, трудовlо( та соцiальнь
eкoнoмimlиx вiдrосин.

б. Рrrзцкп

Керiвtшцтво КомлацiТ багато узаги лридЬс плтанrrям вltяыIенця й оцiшовшrня

рнзикiв, а також вибору лоречнrоr мегодiв та iHcTpyMeBTiB управrriюrя ршзиками.

Основrrими ризиками, пов'язаними з фiнаrсовlпrrи iHcTpyMelTTar,ш KolдlaHii е
кредrrгЕий ризиlq ризик лiквiдrостi та валютЕrтй ризш(.

6.1 Крдrrпrпй ризrrк
Товариство мас fuиoBipHicTb понести збитки вiд крдитного рц]и]ry, а саме ризиýl
того, що одпа сторона не викоца€ своi зобоЫяз шя по оплатi згiдrо з коЕtракtl rх
умов. СхильнiсIь до кредIтцого рl.вику виникас i 1)езультатi надаrпrя Товариством
cBoiМ покуrщлrr вiдстрочки платех(у за товари.

Товариство на постiйнiй ocHoBi проводить анzuliз дебiторькоi заборгованоgгi за
термiнами ii погашенtrя- ,Щ,ля невi.lповаrшя кре,щпrоrc ризику Товарисгво створю€
резерв сумпЬню< боргiз пiд очfu<уванi збитки у вiдrошеlтнi c)rMцiBHoi дебiторськоТ
заборгованостi.

6.2 Рпзпк лiкпiлцостi

Ризик лiквiдrосгi - це ризик того, що Товариство MolKe зiткrrушся зT рудrощами прп
виконitшrя cBoii фiналсовlа< зобов'язаrrь.

Обачнiсть при управлiннi ризш<ом лiквiдностi передбачас наявцiqгь доqтатньоi qrrдr
грошових коrпгiв та iнших фiнансовrо< рсурЬ дrя задоволеrлrя iсяlrюшr зобов'язаlъ
в момент, коJIи нztста€ сч)ок i'шiього погашення.

Управrriнпя пOточною лirвiдriстю Товариства здйсrлосться rrшлlом постiйцоm
MoHiTopltпy cBoi! аmивЬ та поточнш( зобов'язань та аналiзу грошовlок потокiв
за.rrежцо вiд очir<уваrrл< TepMiHiB виконання зобов'язань за вiдловiд+rшr
iнструментами.

6.3 Валюшrпй ризик
Ва.шотний ризик - це ризцк неп!тивного втrrшзу змiни курсу ваJпог на фiнансовшй
рзультат Товариства. Товариство с iмпортерм та експортером i тому ,ryже схи.lьне
до ва]trотцого ризику. Тому знатri коливш+rя ц4)су ваJIют мо)ьlaть привести до
погiршення фiнаноового стану Товариств4 pocTlr cбbapTocTi проryпrii', зростаЕця
зобов'язапь та зменlцення прибутrсу. Тому основнIд}, методом управлiншr ваuIютним

ризш(ом Товариства е зменшеrдrя вiдФитto( ваJIютцID( позицй до прийнятною рiвня.

7. .Щосэriдrсеrrrrя та iцновацii
Прmягом 2022 porcy Товарисгво не rроводило дослiдкення, iнновацiйrry дiяrьвiсть та
розробки.

8. tDiпднсовi irrвестицii

Протягом 2О22 року Товарисгво не здiйсшовало власlтих фiнансовrлr iнвестицй в
цiннi папери iншlтх пiдприсмств, асоцйованi i дочiрпi пiдприемсгва тощо. Станом ца
момент пi,цотовки даного звiry про управлiю{я не мас i не пл {ус створення дочiрнiх
пiдприемств.



9. Перспекпrвп розвитrсу

3 позицii сьоюдення вакко оцiнлrги остаточнi наслiдс-r вiйськовоi аIресii росiйськоi
федерачii протп Украi!{п i спрогнозувати корmкострокову перспекIиву розвитху
Украiпи в цiлому и Компанii зокрема.

Основним завдаЕюrм Товариства на 202З piк € продовженця функriонувашrя
Товарисгва без сутгевоi змiни осяовного напрямку дiяльностi (виробництво та
прода2к MicbKoю пас:Dкирською трlшспорry).

Кrпочовимlл напрямками дiя.lьностi Товариства на 2023 piK е:

- в найближчi TepMirrи заверtrrити впробництво десяги тролейбусЬ молелi 'ДШIlРО-
Т203" та здiйснити поставку тролейбусiв, запасI D( частиц та додажового обладrшдrя
в pitмKiж .рикоIrirшrя доr0вору Nч48302/1 вИ 06.05.2021 Im ад)есу КП ММР
"МИКОJIАIВЕIIЕКТРОТРАНС", м. МиколаiЪ);

- пошук lloBиx покупцiв та учать в у вiлкрrп.тх торгах (заryпiвлях);

- пошук нових постачальникЬ комплекryючюr виробiв, якi не пов'язлri iз державою -
агр€сором та ii посiбникаrrи, для виробниlцва нових тролейбусiв;

- пошук цовIr( нащ)ямкiв дiяльцостi Товариства тощо.

10. Корпорашrвне управ.лiпшя

Струlсгура органiв управ.лiння Товарнства

Станом на 3l ryудrя 2022 року учасниками m влzюникatми Товарлстм € громадяни
yкpaibй:

- Сухов Олег Пе4lович;

- tlayMel{Ko ffшrгро Олексавдрович.

Кiшдевлши бенефiчiарними власцикапди ToBapItcTBa €:

- Сухов О.П., тип бенефiцiарного володiпrrя - прямий вирiшальlмй впrrив, вiдсоток
чiютки стацдцого капiталу в юридлшiй особi або вiдсоток права голоry в юридлчнiй
осбi; 85;

- Науменко .Щ.О., тип бенефiчiарного володirтrrя - непрямIй вирiшальпий вrцив,
вiдсоток частrtи статуплого капiтацl в юридичнiй особi або вiдсоток права голоry в
юридичнiй оообi; 15.
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В сФукtурi власностi ТОВ (ТОРГОВlЙ .ЩчI "JПТАН) не присупri (не с
членами, власниками або учiюниками (акцiонерами), що мають прямо або
опосередковано, частIry в статуIчому калiталi):

- гром4дллr Росйськоi Федерацii та Республiки Бiлорусь;

- юриличнi особи, cTBopeHi та заресстрованi вiдловiдяо до зilконодавсткл
Росiйськоi Федершlii та Республiюl Бйорусь;

- юри,шrчнi особи, cTBopHi та зарестрованi вi.щlовiдно до зilконодilвстм
Украihи чи iцшоi Kpai'Im, кilщевшu бенефfuiарним влiюником, членом або

)ласником (акцiонером), що мае частку в стаryтпому капiталi якоТ с
Росйська Федерачй, громадянин Росiйськоi lDедерацii або юридrчна особ4
створена m заре€стIювана вИповiдно до зalконодalвства Росiйськоi
Федерацii'.

В 2022 року частина нерозподiлепого rrрибутку в розмiрi 25 240 Ф1,70 грн. була
спрямовaша на виплаry ,шлвiленлiв учасникам Томристм.

Контакша iпформачiя

Товариство з обмежепою вiдповiдальцiстю "тоРгоВиIl ДIм JtrтАн'
IОришrшrа алреса: 49000, м. Ляiдрg, 9уд. Криворiзька l
Факшrщlа ащrеса: 49101, м. flHiTlpo, вул, Воскрсеtъска, ;И, пршrr-52

тел. (+38) 056 790 99 70

Адрса дrя lшсrувашlя: 49008, УкраiНц м. flнiпро, а/с 757

E-mail: litan@i.ua або 36zИO0З6@,r.rkr.пеt

Генеральний
,1,oB "торговиЙ Олег C5rxoB
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