Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Директор

Путятiн Є.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНД
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37793287
4. Місцезнаходження
87537 Марiуполь,, Купрiна, 10
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 629 48 38 28, +380 629 48 38 28

ТЕРРА

IНВЕСТ"

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

27.04.2017
(дата)

http://azovsky.ua/m
enu/about/reporting.
html
в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
19. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
20. Примітки:
ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, не проводить
спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, протягом звiтного
перiоду не надходили будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не брало участь у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпаративного секретаря" не подається тому що ТОВ "ГРАНД
ТЕРРА IНВЕСТ" не є акцiонерним товариством.

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ"
не є акцiонерним товариством.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не подається тому що iншi вказанi цiннi папери
ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не випускало.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не надається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.

"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА
IНВЕСТ" не здiйснювало конвертацiю цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiну управителя" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не є
емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про керуючого iпотекою" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ"" не
є емiтентом iпотечних сертифiкатiв.

"Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не подається тому що ТОВ
"ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв.

"Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим
iпотечним боргом" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не є емiтентом
iпотечних сертифiкатiв.

"Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про
розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобовязань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", Iнформацiя про спввiдношення розмiру
iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобовязань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi
вiцдбулись протягом звiтного перiоду", "Iнформацiя замiни iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не
подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не є емiтентом iпотечних облiгацiй.

"Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв"
не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв та
iпотечних облiгацiй

"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi"
не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" складає фiнансову звiтнiсть за
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

"Звiт про стан обєкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання
зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта (частини обєкта) житлового
будiвництва" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не є емiтентом iпотечних
облiгацiй.

Згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi) звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi ("Звiт про рух
грошових коштiв" та "Звiт про власний капiтал") є календарний рiк, тому пiдприємство не подає
данi звiти за другий квартал 2015 року

У iнформацiї про посадових осiб емiтента ревiзiйна комiсiя не зазначена, тому що згiдно
внесених змiн до статуту товариства ревiзiйна комiсiя з органiв управлiня виключена, про що
свiдчить статут товариства у новiй редакцiї, зареєстрований у встановленому законом порядку
05.11.2013 року.

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" не користується послугами страхової компанiї, не користується
правовою допомогою стороннiх органiзацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНД
ТЕРРА
IНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
AБ № 120038
3. Дата проведення державної реєстрації
18.08.2011
4. Територія (область)
Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн)
4001000
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)
47
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.18 - Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торговлi iншими товарами
46.31 - Оптова торгiвля фруктами й овочами
46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами
10. Органи управління підприємства
витяг зi Статуту ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ЩВЕСТ": витяг зi Статуту ТОВ "ГРАНД ТЕРРА
IНВЕСТ":"... Стаття VI. УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВОМ6.1. Органами управлiння Товариства
є Загальнi збори учасникiв та Директор.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ УЧАСНИКIВ6.2. Вищим органом
Товариства є Загальнi збори учасникiв. Вони складаються з учасникiв Товариства або
призначених ними представникiв. Представники учасникiв можуть бути постiйними або
призначеними на певний термiн. Учасник має право в будь-який час замiнити свого
представника у Загальних зборах учасникiв, повiдомивши про це iнших учасникiв. Учасник
Товариства має право передати свої повноваження на Загальних зборах учасникiв iншому
учаснику або представнику iншого учасника Товариства.Учасники Товариства мають кiлькiсть
голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток в Статутному капiталi.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
30002
3) поточний рахунок
26002011206058
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
не має
5) МФО банку
не має
6) поточний рахунок
не має
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер

Дата

Державний орган, що видав

Дата

1
Оптовий ринок
сiльськогосподарської продукцiї
Опис
Дiяльнiсть митного брокера
Опис

ліцензії
(дозволу)

видачі

2
7

3
25.11.2011

4
Мiнiстерство аграрної
полiтики та продовольства
України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу):безстрокове
АВ № 611522 01.03.2012
Державна митна служба
України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу):безстрокове

закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путятiн Євген Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 762666 02.02.2001 Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй
областi
4. Рік народження
1978
5. Освіта
повна вища
6. Стаж роботи (років)
7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПП "Едельвейс-Сервiс", директор.
8. Опис
За звiтний перiод змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добряк Вiкторiя Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 351795 10.03.1998 Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй
областi
4. Рік народження
1967
5. Освіта
повна вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Готельний комплекс "СПАРТАК", головний
8. Опис
За звiтний перiод змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
вул. Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01001
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 585-42-40 (044) 585-42-40
8. Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
9. Опис
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю. Договiр
№ Е-9274/п вiд 11.10.2013 року.
1. Найменування
Аудиторська фiрма "АЗОВМАШАУДИТ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
23599212
4. Місцезнаходження
проспект Нахiмова, 99/23, м. Марiуполь, Донецька область,87500
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
А №002378
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.06.1995
7. Міжміський код та телефон/факс
(0629) 33-42-74 (0629) 33-42-74
8. Вид діяльності
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськiпослуги емiтенту.
9. Опис
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту з перевiрки
бухгалтерської звiтностi, згiдно договору № 18 вiд 30.05.2012 року

1. Найменування
Фондова бiржа "IННЕКС"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23425110
4. Місцезнаходження
вул. Московська, 43/11, м. Київ, Київська область, 01015
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ №399006
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.07.2010
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 496-34-26 (044) 496-34-26
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку(фондова бiржа)Дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку(фондова бiржа)
9. Опис
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа) згiдно договору №
1-37793287; А-1/IV/2012-1 вiд 20.12.2012 року

VІІІ. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
Сума
Номер
Найменуван
Загальна
Облігації
Форма
виплаченого
Дата
свідоцтва ня органу,
Номінальна Кількість
номіналь Процентна
Термін
Дата
(відсоткові,
існування та
процентного
реєстрації
про
що
вартість у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
цільові,
форма
доходу за
випуску реєстрацію зареєстрував
(грн)
(шт.)
вартість відсотках) процентів
облігацій
дисконтні)
випуску
звітний
випуску
випуск
(грн)
період (грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20.11.2012 267/2/12-Т Нацiональна відсоткові
1000
6400
Бездокумента 6400000
0,01
з 26.12.2032
0
26.12.2032
комiсiя з
рні іменні
до
цiнних
10.01.2033
паперiв та
фондового
ринку
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Розмiщення цiнних паперiв здiйснено вiдповiдно
до проспекту емiсiї цiнних паперiв та рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв через органiзатора торгiвлi: Приватне
акцiонерне товариство Фондова бiржа "IННЕКС" (далi - Бiржа) згiдно правил ПрАТ "Фондова бiржа IННЕКС" та вiдповiдно до вимог
законодавства на пiдставi укладеного Договору на органiзацiю вiдкритого (публiчного) розмiщення на ПрАТ "ФБ "IННЕКС" облiгацiй iменних
вiдсоткових ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" №1-37793287; А-1/IV/2012 вiд 20.12.2012р. (надалi - Договiр розмiщення), 24.12.2013 р. Фактично
почато та закiнчено розмiщення облiгацiй однiєю серiєю А, кiлькiсть облiгацiй, якi пропонувалися для розмiщення складала 6 400 (Шiсть тисяч
чотириста) штук, кiлькiсть фактично розмiщених облiгацiй 6 400 (Шiсть тисяч чотириста) штук, загальна номiнальна вартiсть фактично
розмiщених облiгацiй 6 400 000,00 грн. (Шiсть мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 коп.), загальна сума, на яку розмiщено облiгацiї 6 400
000,00 грн. (Шiсть мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 коп.) кiлькiсть укладених бiржових контрактiв - 3 (три) контракти. Iнформацiя про
зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: o Розмiщення облiгацiй Емiтента здiйснено вiдповiдно до
Проспекту емiсiї цiнних паперiв та згiдно з Рiшенням про вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв через органiзатора торгiвлi - Приватне
Опис
акцiонерне товариство Фондова бiржа "IННЕКС" (далi - Бiржа) згiдно правил ПрАТ "Фондова бiржа IННЕКС" та вiдповiдно до вимог
законодавства. o Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй здiйснено iз залученням андеррайтера вiдповiдно до укладеного Договору
андеррайтингу №АА-1/IV/2012 вiд 22.10.2012р. (андеррайтер - ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", код за ЄДРПОУ 19388768); o Фактична дата початку
та закiнчення розмiщення облiгацiй - 24.12.2013 р.; o Кiлькiсть облiгацiй, якi пропонувалися для розмiщення - 6 400 (Шiсть тисяч чотириста)
штук; o Кiлькiсть фактично розмiщених облiгацiй - 6 400 (Шiсть тисяч чотириста) штук; o Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених
облiгацiй 6 400 000,00 грн. (Шiсть мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 коп.); o Загальна сума, на яку розмiщено облiгацiї 6 400 000,00 грн.
(Шiсть мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 коп.); o Кiлькiсть укладених бiржових контрактiв - 3 (три) контракти Iнформацiя щодо факту
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах за
звiтнiй перiод не було Мета емiсiї: Кошти вiд продажу облiгацiй в сумi 6 400 000,00 (шiсть мiльйонiв чотириста тисяч) гривень будуть
спрямованi на будiвництво оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про оптовi ринки
сiльськогосподарської продукцiї" вiд 25.06.2009 року №1561-VI та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.06.2009 року №562 "Про
затвердження Державної цiльової програми створення оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї". Джерелами погашення та виплати

доходу за облiгацiями є власнi кошти емiтента, отриманi вiд його дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов'язкових платежiв. Спосiб розмiщення: Вiдкрите (публiчне) розмiщення через андеррайтера ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БIЗНЕС БАНК"
Дострокове погашення: Дострокового погашення не передбачено проспектом емiсiї"

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

0

0

X

264255,1

X

X

X

6400

X

X

24.12.2013

6400

0,01

10.01.2033

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

257855,1

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

2,5

X

X

X

93

X

X

X
X

0
264350,6

X
X

X
X

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
зобов'язання за облiгацiями
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

д/н

Дата
погашення
X

X

X

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГРАНД
ТЕРРА IНВЕСТ"
Донецька область, Жовтневий р-н

Територія
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
вова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 19
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 87537, Марiуполь,, Купрiна, 10, +380 629 48 38 28

Дата (рік, місяць,
число)

2015.07.01

за ЄДРПОУ

37793287

за КОАТУУ

1412336300

за КОПФГ

240

за КВЕД

46,31

1. Баланс
на 30.06.2015 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

66261,5
165423,3
177267,3
(11844)
0
0
0
231684,8

66261,5
158990,5
177267,3
(18276,8)
0
0
0
225252

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

764,5
0
0
337,9
39158,3
0
621
0
83,8
0
2119
43084,5

602,5
0
0
242
38958
0
667,3
0
140
0
2131
42740,8

1200

0

0

1300

274769,3

267992,8

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

1

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

4001
0
0
-6314,9
(0)
-2313,9

4001
0
0
-6191,9
(0)
-2190,9

1595

264255,1

264255,1

1600

0

0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

56,3
0,1
0
1,8
3,7
11929,4
836,8
12828,1

59,4
2,5
0
5,3
8,3
5760,1
93
5928,6

1700

0

0

1900

274769,3

267992,8

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

2. Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2015 р.
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

1
2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
2000
1324,7
5412,5
послуг)
Інші операційні доходи
2120
0
198,7
Інші доходи
2240
6914,9
71447,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
8239,6
77059
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
(7377,5)
(8198,5)
Інші операційні витрати
2180
(739,1)
(1658,2)
Інші витрати
2270
(0)
(67826)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(8116,6)
(77682,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
123
-623,7
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
123
-623,7
Примітки: Примiтки: Фiнансова звiтнiсть TOB станом на 30.06.2015 року складена вiдповiдно вимогам
Закону України вiд 16.07.1999г. № 996-X1V "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi".

Необоротнi активи на кiнець звiтного перiоду склали 225252 тис.грн. Оборотнi активи - 42740,8 тис.грн.
Зобов'язання по розрахунках з бюджетом складають: - дебiторська заборгованнiсть 38958 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари роботи i послуги за звiтний перiод складає 242,00 тис.грн.,
кредиторська - 59,4 тис.грн.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї за 1 квартал 2015 року склал 1324,7 тис.грн. Виручка ТОВ представлена: доходом вiд реалiзацiї послуг - 100% вiд загальної виручки; Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у
звiтному перiодi склала 7377,5 тис.грн. Значну її частину складає амортизацiя основних засобiв 79% вiд
загальної собiвартостi. Прибуток Товариства станом на 30.06.2015 року склав 123,00 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати склали 502,5 тис. грн., 100% адмiнiстративних витрат Товариства складають
витрати на персонал. Iншi операцiйнi витрати складають 236,6 тис.грн., у тому числi признанi податки,
арендна плата та iнше. Соцiальнi витрати на персонал на суму 51,3 тис.грн..

Сукупний дохiд за 2 квартал 2016 року складає значення 123,0 тис.грн.

Керівник

Путятiн Є.I.

Головний бухгалтер

Добряк В.А.

