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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    Гаразд Володимир Петрович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

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

ЛЗТА" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32326890 

4. Місцезнаходження: 79018, Україна, Львівська обл., Франкiвський р-н, Львiв, вул. Героїв УПА, 

72 

5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 297 71 75, (032) 297 71 75 

6. Адреса електронної пошти: secretary@tpark.lviv.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): 24.04.2020, Затвердити рiчний звiт Товариства 

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://www.tpark.lvi

v.ua/ 24.04.2020 

 (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 X 

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

особам емітента в разі їх звільнення X 

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)  



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

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  

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: 

Товариство створене внаслiдок реорганiзацiї Закритого акцiонерного товариства "Технопарк 

ЛЗТА" (код за ЄДРПОУ 32326890) у формi перетворення в товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю. Пiдстава проведення реорганiзацiї (перетворення) ЗАТ <Технопарк ЛЗТА>: 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ ?Технопарк ЛЗТА? (протокол вiд 05.07.2010р. 

№02/10). Засновниками Закритого акцiонерного товариства "Технопарк ЛЗТА" на дату 

створення Товариства були акцiонери Закритого акцiонерного товариства "Технопарк ЛЗТА". 

Учасником Товариства, який володiє часткою у розмiрi 100 % статутного капiталу Товариства 

є компанiя <САРУБАС ЛIМIТЕД> (<SAROUBAS LIMITED>), що створена (зареєстрована) 21 

квiтня 2009 року за законодавством Республiки Кiпр пiд реєстрацiйним номером НЕ 248487, з 

мiсцезнаходженням за адресою: Агiас Фiлаксеос Стрiт, 118, Крiстабел Хаус, 3087, Лiмассол, 

Кiпр. У звiтному перiодi Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб, не користувався 

послугами рейтингових агентств, не приймав рiшень про нарахування та виплату дивiдендiв, не 

випускав дисконтних та цiльових облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв, окрiм вiдсоткових 

облiгацiй пiдприємств. У звiтному перiодi Емiтент не здiйснював виробництво та реалiзацiю 

продукцiї. Повноваження та компетенцiя органiв управлiння Товариства визначенi у статутi 

Товариства. Персональний склад ревiзiйної комiсiї не обрано. У Товариства немає лiцензiй на 



окремi види дiяльностi, а у разi необхiдностi, воно отримує дозволи вiдповiдно до чинного 

законодавства. Усi випуски цiнних паперiв здiйсненi емiтентом у бездокументарнiй формi 

iснування. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕХНОПАРК ЛЗТА" 

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

 A01 №719501 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 25.12.2012 

4. Територія (область) 

 Львівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 20000000 

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) 

 54 

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

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

 41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

 26009438574 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

 380805 

6) Поточний рахунок 

 26009438574 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

В емiтента вiдсутнi дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли. 

 

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 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 54 осiб,  

 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 10 осiб;  

 

Фонд оплати працi у порiвнянi з попереднiм роком збiльшився на 12%. 

 

 

 

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 провадить спiльної дiяльностi 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

поступало. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України <Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV з використанням Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй i з 

врахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiк в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi> з врахуванням вимог затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з 

питань органiзацiї бухгалтерського облiку. 

Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної 

технiки.  

Наказом про облiкову полiтику визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються 

Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)БО №1 

<Загальнi вимоги до 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>. 

В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби: 

 якi контролюються Товариством; 

 вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання; 

 якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом 

термiну корисного використання, що перевищує календарний рiк. 

Облiк амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог ПКУ прямолiнiйним методом. 

Аналiтичний облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО 9 <Запаси>. <Запаси> 

Товариство оцiнює за середньозваженим методом. 

Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок внескiв Учасникiв оголошено та сформовано 



грошовими коштами статутний капiтал в сумi 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 

копiйок). Станом на 31.12.17р. статутний капiтал повнiстю сформований. Сплата статутного 

капiталу пiдтверджена первинними документами. Сплачений i вiдображений в балансi 

Товариства статутний капiтал вiдповiдає установчим документам.  

Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному. 

 

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 Емiтента є надання послуг з обслуговування та передачi в оренду 

офiсних примiщень у м. Львовi. Основними клiєнтами Емiтента є юридичнi та фiзичнi особи, якi 

шукають сучаснi офiснi примiщення європейського стандарту для ведення власного бiзнесу. Львiв 

є економiчним i культурним центром Захiдної України. За чисельнiстю населення - сьоме мiсто 

країни.  Основними галузями економiки мiста є: туризм, IТ сектор та легка промисловiсть. 

Пропозицiя сучасної офiсної нерухомостi, яка вiдповiдає найвищим стандартам якостi, на цьому 

ринку є дуже невеликою, в порiвняннi з iншими великими регiональними центрами України. 

Незважаючи на те, що українська економiка переживає спад, дослiдження показало, що попит на 

високоякiсну сучасну офiсну  нерухомiсть  у м. Львовi перевищує пропозицiю.  Особливо це 

вiдчувається в сегментi площ бiльше 300 м. кв. Отже, Емiтент має широкi можливостi для 

розвитку свого бiзнесу шляхом збiльшення площ офiсних примiщень, якi передаються в оренду 

для задоволення постiйно  зростаючого попиту. 

 

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 не здiйснював та не планує здiйснювати будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, 

пов'язанi з його господарською дiяльнiстю. 

 

 

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 

Основними засобами Емiтента є комп'ютерна технiка та транспортнi засоби, що знаходяться за 

адресою: м. Львiв, вул. Героїв УПА, 72. 

 

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

економічних обмежень 

Господарська дiяльнiсть Емiтента, як i стан розвитку ринку нерухомостi в України в цiлому, 

залежить вiд багатьох економiчних та полiтичних ризикiв, таких як: 

 ризик зниження рiвнiв нацiонального доходу й валового внутрiшнього продукту України; 

 ризик змiни українського законодавства, у тому числi несприятливi змiни у податковому 

законодавствi та податковiй полiтицi України; 

 ризик полiтичної нестабiльностi та неузгодженостi дiй рiзних гiлок державної влади в 

Українi; 

 ризик адмiнiстративного втручання рiзних гiлок державної влади в процес цiноутворення; 

 ризик змiни кредитно-фiнансової полiтики держави; 

 ризик погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; 

 ризик зменшення доходiв населення та суб'єктiв господарювання; 

 валютнi ризики; 

 ризик обмеження ринкових вiдносин органами державної влади; 

 ризик настання обставин непереборної сили. 

Емiтент постiйно здiйснює розширення спектру послуг, формуючи якiсно нову iдеологiю 

обслуговування клiєнтiв. Товариство своєчасно та в повному обсязi виконує свої зобов`язання та 

втiлює полiтику їх диверсифiкацiї. Емiтент повсякчасно нарощує товарооборот, зосереджуючи 

свою увагу на постiйному полiпшеннi управлiння своїми операцiйними витратами. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними напрямками iнвестицiйної дiяльностi Емiтента є реконструкцiя iснуючих будiвель, що 

перебувають у власностi Емiтента, в офiсно-торговi центри з метою подальшого надання таких 

офiсних примiщень в оренду. У найближчих планах Емiтента є будiвництво офiсно-

розважального центру, першого з двох багаторiвневих автопаркiнгiв на 400 парко-мiсць, 

автономних котелень й низки iнших iнфраструктурних об'єктiв. Вже зараз у львiвському 

офiсному центрi працює понад 150 компанiй-орендарiв, якi забезпечують приблизно 3 000 

робочих мiсць у Львовi. До 2019 року ця цифра, за прогнозами Емiтента, може зрости у 2-3 рази. 

Понад 50% орендних площ офiсних центрiв сьогоднi займають компанiї, що працюють у сферi 

IТ. 

 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi договори, строк виконання яких порушено. 

 

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) 

ТОВ <Технопарк ЛЗТА> надає повний спектр послуг, пов'язаних iз експлуатацiєю офiсної та 

комерцiйної нерухомостi, зокрема здiйснює будiвництво нових офiсних центрiв та об'єктiв 

iнфраструктури, забезпечує їх утримання в належному станi i ремонт, надає iншi послуги, 

спрямованi на забезпечення потреб орендарiв торгових та офiсних примiщень. Основний проект 

компанiї - будiвництво першого у Львовi офiсного мiстечка, яке розпочалося у другiй половинi 



2000-х рокiв i триває до сьогоднi. Сьогоднi загальна площа офiсних примiщень, якi Емiтент здає 

в  оренду складає понад 30 тис. м2. 

До 2019 року Емiтент має намiр вкласти понад двадцять мiльйонiв доларiв США у будiвництво 

першого сучасного комплексу офiсних центрiв (офiсного мiстечка) у м. Львовi. Цей комплекс 

налiчуватиме 10 корпусiв, об'єднаних спiльною територiєю та iнфраструктурою, загальною 

площею понад 60 000 м2. 

Водночас проектом передбаченi й окремi паркувальнi мiсця для велосипедистiв та озеленення 

навколишньої територiї. Поруч iз офiсними центрами буде розмiщено банки, лiкувально-

дiагностичнi й туристичнi центри, ресторани, салони краси, заклади торгiвлi тощо. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Емiтент проводить маркетинговi дослiдження та монiторинг: 

 поточної ринкової ситуацiї та її основних тенденцiй розвитку; 

 переваг та недолiкiв основних конкурентiв Емiтента у конкретнiй сферi дiяльностi; 

 кон'юнктури ринку офiсної нерухомостi у Львовi; 

 нових форматiв торгово-офiсних примiщень, стандартiв офiсних будiвель, основних 

практичних здобуткiв у сферi проектування, реконструкцiї та експлуатацiї нерухомостi, а також 

спостерiгає за тенденцiями попиту i пропозицiї на ринку офiсної та комерцiйної нерухомостi м. 

Львова. 

 

 

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 

ТОВ <Технопарк ЛЗТА> є одним iз лiдерiв по наданню в оренду офiсних примiщень. Основними 

конкурентами Емiтента у мiстi Львовi є суб'єкти господарювання, якi експлуатують такi офiснi 

центри, як Бiзнес парк <Оптiма-плаза>, Бiзнес-центр <Емеральд>, Бiзнес-центр <Lemberg>. Менш 

вагому конкуренцiю на ринку мiста Львова Емiтенту складають компанiї, якi експлуатують такi 

офiснi центри, як Бiзнес-центр <Український капiтал> та Офiсний центр <Основа-К>. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Загальнi збори є вищим органом 

Товариства. Правомочнiсть Загальних 
зборiв та прийнятих ними рiшень, 

порядок та строки їх скликання, 

порядок проведення Загальних зборiв 
визначаються вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту. 

У Загальних зборах можуть брати 

учасники Товариства, якi мають право 
на таку участь, або їх представники. 

Директор Директор Товариства одноосiбний 

керiвник призначається загальними 
зборами учасникiв Товариства. 

Повноваження Директора 

припиняються за рiшенням загальних 
зборiв з одночасним прийняттям 

рiшення про призначення  нового 

Директора або особи, яка тимчасово 

здiйснюватиме його повноваження. 

Гаразд Володимир Петрович 



 

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 

 Гаразд Володимир Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 271349 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Генеральний директор ТОВ "ЖБК "Ваш Дiм" 

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

 31.08.2016, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов`язки директора Товариства визначенi статутом Товариства. Розмiр 

виплаченої посадовiй особi винагороди визначається умовами договору з директором Товариства. 

Посадову особу обрано на посаду загальними зборами учасникiв товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <ТЕХНОПАРК ЛЗТА>. У посадової особи емiтента немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Гаразд В.П. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

наступнi посади: фiнансовий директор (ТОВ <Технопарк ЛЗТА>), Генеральний директор ТОВ 

"ЖБК "Ваш Дiм". 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Стахiв Вiра Йосипiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 321947 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 51 

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

  Головний бухгалтер ЗАТ <Технопарк ЛЗТА> 

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

 28.09.2010, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов`язки Головного бухгалтера Товариства визначенi трудовим 

договором. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається штатним розписом 

Товариства. Посадову особу призначено на посаду директором Товариства. У посадової особи 

емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п'яти 

рокiв Стахiв В.Й. займала наступнi посади: Головний бухгалтер ЗАТ <Технопарк ЛЗТА>, 



Головний бухгалтер ТзОВ <Технопарк ЛЗТА>. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

головний 

бухгалтер 

Стахiв Вiра 

Йосипiвна 

 0 0 0 0 

Директор Гаразд Володимир 
Петрович 

 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi випадки звiльнення посадових осiб Товариств. 



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) 

САРУБАС ЛIМIТЕД - 

-, Кiпр, - р-н, ЛIМАССОЛ, 

КРIСТАБЕЛ ХАУС 3087, 

ВУЛ.АГIАС ФIЛАКСЕОС, 118 

100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

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 

23.12.2014 254/2/2014 НКЦПФР UA400018
8718 

відсотко
ві 

1 000 15 000 Бездокум
ентарні 

іменні 

15 000 00
0 

15 згiдно 
проспекту 

емiсiї 

облiгацiй 

2 463 54
1 

02.09.2
020 

Опис  

03.08.2016 95/2/2016 НКЦПФР UA400019
4971 

відсотко
ві 

1 000 8 750 Бездокум
ентарні 

ордерні 

8 750 000 15 згiдно 
проспекту 

емiсiї 

облiгацiй 

437 500 06.03.2
019 

Опис  

 

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 

23.12.201

4 

254/2/201

4 

UA400018

8718 

15000000 порука Файненшiал енд 

Iнвестмент Енерджi 

Холдинг (Ф.I.Е.Х.) 
Iстеблiшмент / Financial 

and Investment Energy 

 FL 0001.5 15000000 



Holding (F.I.E.H.) 

Establishment 

Опис Умови поруки передбаченi договором поруки № б/н вiд 05.11.2014р. та викладенi в проспектi емiсiї облiгацiй 

03.08.201

6 

95/2/2016 UA400019

4971 

8750000 порука Файненшiал енд 

Iнвестмент Енерджi 

Холдинг (Ф.I.Е.Х.) 
Iстеблiшмент / Financial 

and Investment Energy 

Holding (F.I.E.H.) 
Establishment 

FL 0001.5 8750000 

Опис Умови поруки передбаченi договором поруки № б/н вiд 21.06.2016р. та викладенi в проспектi емiсiї облiгацiй  

 



 

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: 135 975 321 605 0 0 135 975 321 605 

  будівлі та споруди 132 047 317 677 0 0 132 047 317 677 

  машини та обладнання 2 413 2 413 0 0 2 413 2 413 

  транспортні засоби 686 686 0 0 686 686 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 829 829 0 0 829 829 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 135 975 321 605 0 0 135 975 321 605 

Опис 

До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, 

очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та 
первiсна вартiсть яких складає бiльше 2,5 тис.грн. Володiння ОЗ 

здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Термiн корисного 

використання по групам ОЗ: будiвлi i споруди - 60-70 рокiв; транспортнi 
засоби - 10-20 рокiв; машини та обладнання - 15-25 рокiв Первiсна 

вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає - 135975 

тис.грн., на кiнець 321605 тис. грн. Обмежень на використання основних 
засобiв немає. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-235 598 -245 695 

Статутний капітал (тис.грн) 20 000 20 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

Опис Вартiсть чистих активiв емiтента розрахована за методикою згiдно МСФЗ 

Висновок Знецiнення нацiональної валюти спричинило зменшення вартостi чистих активiв 

 

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 56 308 X X 

у тому числі:  

  56 308 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 19 057 X X 



у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 19 057 X X 

Облiгацiї 08.01.2015 10 307 15 10.01.2018 

Облiгацiї 15.08.2016 8 750 15 10.01.2018 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 843 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 144 700 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 221 908 X X 

Опис У звiтному перiодi товариство користувалося кредитами банкiв, 

немає зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi 

права. 

 

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 01000, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 
Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 189650 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65 

Факс (044) 377-72-65 

Вид діяльності депозитарiй цiнних паперiв 

Опис Емiтентом подана заява-приєднання до 
умов договору про обслуговування 

випуску цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 13659226 

Місцезнаходження 76000, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 
- р-н, Iвано-Франкiвськ, вул. Б. 

Лепкого, 34 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

221/3 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0342) 75-05-01 

Факс (0342) 75-05-01 

Вид діяльності надання аудиторських послуг 

Опис Укладено договiр про надання 

аудиторських послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20113829 

Місцезнаходження 79000, Україна, Львівська обл., 

Франкiвський р-н, м. Львiв, вул. 
Тургенєва, 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

721434 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Мiнiстерство фiнансiв України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0322) 989-777 

Факс (0322) 989-777 

Вид діяльності страхування 

Опис Емiтент перiодично укладає договори 

страхування майна та транспортних 

засобiв з ПАТ "СК "Унiверсальна". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя 

"Декра" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24685310 

Місцезнаходження 76000, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 

- р-н, м. Iвано-Франкiвськ, 

вул.Чорновола, 103 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 493184 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0342) 527-162 

Факс (0342) 527-162 

Вид діяльності депозитарна установа 

Опис Емiтент уклав з ТОВ "ФК "Декра" 
договори про обслуговування рахунку в 

цiнних паперах 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ТЕХНОПАРК ЛЗТА" 
за ЄДРПОУ 32326890 

Територія Львівська область, Франкiвський р-н за КОАТУУ 4610136900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

  за КОПФГ - 

Вид економічної 

діяльності 

Надання в оренду й експлуатацію  власного 

чи орендованого нерухомого майна 
за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників: 54 
Адреса, телефон: 79018 Львiв, вул. Героїв УПА, 72, (032) 297 71 75 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 272 434 

    первісна вартість 1001 364 587 

    накопичена амортизація 1002 ( 92 ) ( 153 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 91 548 1 774 

Основні засоби 1010 85 030 255 973 

    первісна вартість 1011 135 975 321 605 

    знос 1012 ( 50 945 ) ( 65 632 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 150 150 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 177 000 258 331 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 267 312 

Виробничі запаси 1101 267 299 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 13 

Поточні біологічні активи 1110 70 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 10 070 12 431 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 90 160 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 17 17 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 80 336 15 548 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 72 271 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 59 271 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 13 362 15 123 

Усього за розділом II 1195 104 267 43 845 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 281 267 302 176 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 000 20 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -265 695 -255 598 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -245 695 -235 598 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 69 239 56 308 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 157 273 144 700 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 226 512 201 008 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 24 632 11 060 

    товари, роботи, послуги 1615 6 935 10 250 

    розрахунками з бюджетом 1620 814 1 843 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 2 5 

    розрахунками з оплати праці 1630 210 328 

    одержаними авансами 1635 76 428 88 554 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 5 023 4 228 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 186 406 220 498 

Усього за розділом IІІ 1695 300 450 336 766 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 281 267 302 176 

 
Керівник    Гаразд В.П. 

 

Головний бухгалтер   Стахiв В.Й. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ТЕХНОПАРК ЛЗТА" 
за ЄДРПОУ 32326890 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 88 457 74 815 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 54 084 ) ( 36 646 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 34 373 38 169 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 29 652 18 599 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 16 841 ) ( 11 894 ) 

Витрати на збут 2150 ( 151 ) ( 151 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 108 ) ( 16 117 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 39 925 28 606 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 557 



Інші доходи 2240 81 62 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 29 908 ) ( 33 592 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 1 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 10 097 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 4 368 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 10 097 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 4 368 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 097 -4 368 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 14 263 21 631 

Витрати на оплату праці 2505 8 922 5 524 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 750 1 129 

Амортизація 2515 14 815 6 628 

Інші операційні витрати 2520 31 130 14 110 

Разом 2550 70 880 49 022 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Гаразд В.П. 

 
Головний бухгалтер   Стахiв В.Й. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ТЕХНОПАРК ЛЗТА" 

за ЄДРПОУ 32326890 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 220 001 97 223 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 16 203 

Цільового фінансування 3010 0 20 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 3 250 

Надходження від повернення авансів 3020 8 376 110 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 16 154 104 007 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 104 963 ) ( 81 719 ) 

Праці 3105 ( 7 041 ) ( 4 186 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 752 ) ( 1 147 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 963 ) ( 11 028 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 25 ) ( 29 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 3 544 ) ( 4 677 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 7 394 ) ( 4 774 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 111 224 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 12 510 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 12 297 ) ( 552 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 709 93 468 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 63 541 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -63 541 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 76 600 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 100 207 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 14 804 ) ( 69 344 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 13 686 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 81 495 ) ( 23 466 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3 908 -29 896 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 199 31 

Залишок коштів на початок року 3405 72 76 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -48 

Залишок коштів на кінець року 3415 271 59 

 

Керівник    Гаразд В.П. 

 
Головний бухгалтер   Стахiв В.Й. 



КОДИ 

Дата 12.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ТЕХНОПАРК ЛЗТА" 

за ЄДРПОУ 32326890 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 
ження 

видаток надход- 
ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів  

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів  

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  
    фінансових інвестицій  

3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

 
Керівник    Гаразд В.П. 

 

Головний бухгалтер   Стахiв В.Й. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ТЕХНОПАРК ЛЗТА" 
за ЄДРПОУ 32326890 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 
прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 20 000 0 0 0 -265 695 0 0 -245 695 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 20 000 0 0 0 -265 695 0 0 -245 695 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 10 097 0 0 10 097 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 10 097 0 0 10 097 

Залишок на кінець року  4300 20 000 0 0 0 -255 598 0 0 -235 598 

 

Керівник    Гаразд В.П. 
 

Головний бухгалтер   Стахiв В.Й. 



 


