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

28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
37793287
4. Місцезнаходження
87537, Україна, Донецька обл., Марiуполь,, Купрiна, 10
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 629 48 38 28, +380 629 48 38 28
6. Електронна поштова адреса
Law@azovsky.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

28.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

81 Бюлетень "Вiдомоств Нацiональної
комiсiї цiнних паперiф та фондового
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://azovsky.u
a/menu/about/re
porting.html
(адреса сторінки)

28.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 28.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. 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.

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 у 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

закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5

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):
лiцензiя (дозвiл) є безстроковим

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Дяченко Сергiй
Владиславович

ВК 356873 31.01.2007 Володарський РВ УМВС
України в Донецькiй областi
ВК 083435 13.01.2005 Орджонiкiдзевським РВ
Д'яченко Євген Геннадiйович Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй
областi
Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
99,9
0,1
100

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
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) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.09.2011, обрано бестроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом пiдприємства.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) 5 Попереднi посади: директор ПП "Едельвейс Сервiс" Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
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) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.05.2012, обрано бестроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) 18 Попереднi посади: головний бухгалтер ТОВ "Готельний Комплекс "Спартак" Посадова особа
не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

Фондова бiржа "IННЕКС"
Приватне акціонерне товариство
23425110
01015, Україна, м.Київ, Московська,
43/1
АГ №399006
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
28.07.2010
(044) 459-31-48
(044) 496-34-26
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку (фондова бiржа)
Юридична
особа,
яка
здiйснює
професiйну дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107, Україна, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г
АА №498004
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
(044) 585-42-40
(044) 585-42-40
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю
Особа
здiйснює
обслуговування
випуску облiгацiй Товариства на
пiдставi договору на обслуговування
випуску №Е558/12 вiд 02.10.2012
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю по наданню
аудиторських та консультацiйних
послуг "АУДЕК"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
13480208
85160, Україна, Донецька обл.,
Костянтинiвський р-н, с. Iванопiлля,
Центральна, 194
0185
Аудиторською палатою України

документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

26.01.2001
0503284814
0503284814
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю по наданню
аудиторських та консультацiйних
послуг
Надає аудиторскi послуги емiтенту.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
20.11.2012

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
267/2/12-Т

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
3
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

4
1 000

5
6 400

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

6
Бездокуме
нтарні
іменні

7
6 400 000

8
0,01

Термін
виплати
проценті
в

Сума
виплачених
процентів
за звітний
період (грн)
10
0

Дата
погашення
облігацій

9
11
з
26.12.2032
26.12.203
2 до
10.01.203
3
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: - Розмiщення облiгацiй Емiтента
здiйснено вiдповiдно до Проспекту емiсiї цiнних паперiв та згiдно з Рiшенням 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. - 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); Фактична дата початку та закiнчення розмiщення облiгацiй - 24.12.2013 р.; - Кiлькiсть облiгацiй, якi пропонувалися для розмiщення - 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
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. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється

торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках у звiтному перiодi не здiйснювалась 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.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" зареєстровано 19.08.2011
р. за номером 12741020000008366 Виконавчим комiтетом Марiупольської мiської ради. З
моменту створення таких подiй, як злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не
вiдбувалось. 25.11.2011 р. Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ"
було надано статус оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї згадно з наказом
Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України №659 вiд 25.11.2011 р.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Згiдно зi Статутом вищий орган управлiння Товариством - Загальнi Збори учасникiв, через який
в управлiннi Товариством беруть участь всi учасники товариства. Виконавчий орган управлiння,
який формується вищим органом i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства директор Товариства. Вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство немає.
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 кiлькiсть штатних працiвникiв складає 29 (двадцять дев'ять) осiб, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом складає 1 (одну)
особу. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу на товариствi - не має.
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 спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
ропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Органiзацiя бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Товариствi вiдповiдає
основним принципам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV i Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк забезпечує правильну класифiкацiю та оцiнку всiх видiв активiв та пасивiв
Товариства. В Товариствi застосовується план рахункiв бухгалтерського облiку, визначений

Iнструкцiєю Мiнiстерства фiнансiв України "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємствами i органiзацiями"
вiд 30.11.98 р. № 291. Для цiлей бухгалтерського облiку, використовувався альтернативний
пiдхiд ведення бухгалтерського облiку, передбачений змiнами внесеними до П(С)БО - наказом
МФУ <Про затвердження змiн до деяких положень (стандартiв) бухгалтерського облiку> вiд
18.03.11р. №372. До фiнансової звiтностi Товариства вiдноситься фiнансова звiтнiсть суб'єкта
малого пiдприємництва. Товариство самостiйно визначає облiкову полiтику, обирає форму
бухгалтерського облiку, дотримується єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку,
забезпечує систему внутрiшнього контролю. Концептуальною основою для пiдготовки
фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку,
iншi нормативно-правовi акти щодо бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в
Українi, внутрiшнi положення Товариства. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. В Товаристi
створено Наказ про облiкову полiтику пiдприємства (наказ №1 вiд 01.01.2013 р.), який визначає
принципи, методи i процедури щодо органiзацiї бухгалтерського облiку з використанням
наступних методiв облiку: нарахування, вiдповiдностi доходiв витратам, створення резерву
сумнiвних боргiв, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, методiв нарахування
амортизацiї по основних засобах та iнших необоротних активах з використанням норм
стандарту (БО) №7, методiв обчислення доходiв i витрат у вiдповiдностi з нацiональними
стандартами (БО) №15,16 i визначення результатiв згiдно стандарту (БО) №3. Товариство веде
бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в
натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного
документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських
операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського
облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Основнi засоби та
необоротнi матерiальнi активи вiдображаються в облiку за їх первинною вартiстю, яка включає
витрати на їх придбання (виготовлення) i доведення до стану, в якому вони придатнi до
використання в господарськiй дiяльностi. Нарахування амортизацiї основних засобiв у
бухгалтерському i податковому облiку здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи з
термiну корисного використання. Нарахування амортизацiї в податковому облiку здiйснюється
згiдно ПКУ. Строк користного використання та лiквiдацiйна вартiсть установленi з урахуванням
мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених
податковим законодавством. Собiвартiсть запасiв складається з витрат на їх придбання,
доведення до стану, в якому вони можуть використовуватись в господарськiй дiяльностi. Оцiнка
вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО. Для розрахунку собiвартостi реалiзованих робiт,
послуг застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю з вирахуванням оцiнених
сумнiвних боргiв. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi. Доходи вiд реалiзацiї
товарiв, робiт, послуг вiдображаються у вiдповiдностi з методом нарахувань. З метою
забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансових звiтiв перед складанням
рiчної фiнансової звiтностi постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю проводиться
iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, згiдно Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв та
iнших матерiальних цiнностей, грошових коштiв та документiв. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк
була пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi.
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
ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" надає всi необхiднi послуги, якi передбаченi Законом України
"Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї", зокрема: - забезпечення операторiв
оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї спецiально облаштованими робочими мiсцями;
- пiдготовка партiй сiльськогосподарської продукцiї до продажу; - документальне оформлення
(у разi необхiдностi) купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї; - формування партiй
стандартизованої сiльськогосподарської продукцiї; - складування, зберiгання, вiдвантаження та
доставка партiй сiльськогосподарської продукцiї; - контроль якостi сiльськогосподарської
продукцiї; - забезпечення операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї
достовiрною iнформацiєю про кон'юнктуру ринку сiльськогосподарської продукцiї та споживчу
якiсть такої продукцiї; - рекламнi послуги; - узагальнення i поширення достовiрної iнформацiї
щодо попиту i пропозицiї сiльськогосподарської продукцiї, рiвня цiн; - органiзацiя виставок,
тренiнгiв, семiнарiв, конференцiй, навчальних курсiв, конкурсiв; - забезпечення продавцiв та
покупцiв необхiдною вантажно-розвантажувальною технiкою, ваговимiрювальним обладнанням
тощо; - охорона майна операторiв оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї; - iншi
послуги, необхiднi для здiйснення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї.
Оптовий ринок сiльськогосподарської продукцiї повинен забезпечувати надання послуг,
необхiдних для здiйснення оптової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, на постiйнiй i
регулярнiй основi. Послуги оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї надаються на
договiрнiй основi, якщо iнше не встановлено законодавством.
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
За останнi п'ять рокiв основних придбань та вiдчужень активiв не вiдбувалось.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочинiв з власниками iстотної участi, членами виконвчого ргану,
афiлфйованими особами не вiдбувалось.
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
Основнi засоби вiдображаються по вартостi придбання за вирахуванням накопиченого зносу.
Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисної служби активу.
Норми амортизацiї встановлено, виходячи зi строки корисної служби активу, протягом якого
передбачається його використання. Рiчнi норми амортизацiї, строки корисного використання за
кожною категорiєю основних засобiв наведено нижче: Категорiя основних засобiв (%) Роки
будинки, споруди та передавальнi пристрої 1,25 20 машини та обладнання 5 5 транспортнi
засоби 5 5 iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 6,25 4 iншi основнi засоби 4,17 6 мобiльнi
засоби зв'язку 100 4 малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (машини та обладнання) 100 4
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)) 100 4
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100 4 Витрати на ремонт основних засобiв
вiдображається у складi прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому такi витрати були понесенi,
крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї. В звiтному роцi термiни корисного
використання, норми амортизацiї по основних засобах не змiнювалися.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На господарську дiяльнiсть Товариства впливають такi основнi проблеми: змiна кон'юнктури
ринку, погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, змiни дiючого законодавства з
питань оподаткування, кризовi явища.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В звiтному перiодi штрафнi санкцiї не нараховувалися i не сплачувалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основними формами фiнансування розбудови оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї
<Азовський> емiтентом передбачено: - кредитне фiнансування за рахунок банкiвських кредитiв,
залучення облiгацiй, позик iнших органiзацiй, фондiв. - централiзоване фiнансування за рахунок
коштiв Державного бюджету
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) пiдприємство не має.
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)
Розвиток iнфраструктури та дiяльностi оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї
"АЗОВСЬКИЙ" у м. Марiуполi. Прiоритетним напрямом в дiяльностi емiтента як сьогоднi, так i
надалi, щодо становлення оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї є спiвпраця з
вiтчизняними виробниками сiльськогосподарської продукцiї. Окремо будуватиметься
маркетингова стратегiя оптового ринку по вiдношенню до дрiбних господарств, що виробляють
потрiбну для споживачiв ринку продукцiю. Стосовно спiвпрацi з крупними товаровиробниками,
то вона базуватиметься на письмових договiрних вiдносинах з емiтентом та передбачає надання

таким клiєнтам постiйного, обладнаного за європейськими технологiями, торгового мiсця на
ринку та, при потребi, офiсних примiщень з вiдповiдними комунiкацiями, рекламною
пiдтримкою та широким спектром сервiсних послуг. Подальша робота емiтента з покупцями
зосереджена на пiдвищеннi безпеки та якостi продукцiї шляхом сертифiкацiї ринку за системою
ISO (Мiжнародної органiзацiї по стандартизацiї), зниження тривалостi процесу закупiвлi,
забезпечення документального оформлення факту купiвлi-продажу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
- формування сучасної iнфраструктури товаропотокiв: - створення покращених умов працi для
працiвникiв. - забезпечення регiону якiсною, безпечною, свiжою продукцiєю. - створення
передумов для експорту сiльгосппродукцiї. - пiдтримка представникiв малого бiзнесу. можливiсть використання енергозберiгаючих технологiй в будiвництвi, зберiганнi продукцiї та
утилiзацiї вiдходiв.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Справа № 263/6793/13-ц Провадження № 2/263/2750/2013. Жовтневий районний суд м.
Марiуполя Донецької областi. За позовом ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" до Бончева Валерiя
Степановича, про вiдшкодування матерiальної шкоди в розмiрi 4996,25 грн, завданої джерелом
пiдвищеної небезпеки, третя особа Муханьов Олександр Олександрович. Рiшенням Жовтневого
районного суду м. Марiуполя Донецької областi вiд 09.12.2013 року позовнi вимоги задовiльнi у
повному обсязi.
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
Ревiзiйна комiсiя не обиралась.Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
437
375,84
0
0
437
375,84
0
0
0
0
0
0
152 204,
164 986,3
66
146 827,9
139 614,

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
437
375,84
0
0
437
375,84
0
0
0
0
0
0
152 204,
164 986,3
66
146 827,9
139 614,

машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

8
8
11 409,9
0
0
15 767
11 409,9
130,3
0
0
176,3
130,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 049,66
0
0
2 215,1
1 049,66
152 580,
152 580,
165 423,3
0
0
165 423,3
5
5
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами): будiвлi та споруди 20 рокiв, машини та обладнання - 4 роки,
транспортнi засоби - 5 рокiв, iншi - 2-6 рокiв. Первiсна вартiсть
основних засобiв: 177286,9 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв:
знос основних засобiв нараховується з жовтня 2012р. i становить
приблизно 13%. Сума нарахованого зносу: 24706,4 тис. грн. Суттєвi
змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у вартостi
основних засобiв не має Iнформацiя про всi обмеження на
використання майна емiтента: обмежень на використання майна
емiтента не має.
15 767
176,3
0
0
2 215,1

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-2 578,2
-2 313,9
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
4 001
4 001
Скоригований статутний капітал
4 001
4 001
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -6579,2 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить -6579,2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -6314,9 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -6314,9 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства, за станом на 31.12.2014 р. не перевищує вартiсть
статутного капiталу, яка складає 4 001,0 тис.грн, що не вiдповiдає вимогам законодавства:
п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Кредити банку
у тому числі:

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0
264 255,1

0
X

X

X

6 400

X

X

Види зобов’язань

Дата
виникнення

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

Цiннi папери. Iменнi процентнi
облiгацiї
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

24.12.2013

6 400

0,01

10.01.2033

X

0

X

X

0

0

X

0

X

X

X

0
257 855,1

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

1,7

X

X

X

0

X

X

X
X

2 923,1
267 179,9

X
X

X
X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
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):
фiнiнсовi iнвестицiї
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

д/н

X

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю по наданню
аудитора - фізичної особи - підприємця)
аудиторських та
консультацiйних послуг
"АУДЕК"
13480208
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
85160 Донецька обл.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Костянтинiвський р-н, с.
аудитора
Iванопiлля, вул.Центральна,
194
0185, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2014
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю по наданню
аудитора - фізичної особи - підприємця)
аудиторських та
консультацiйних послуг
"АУДЕК"
13480208
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
85160, Донецька обл.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Костянтинiвський р-н, с.
аудитора
Iванопiлля, вул.Центральна,
194
0185, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ", яка включає фiнансовий звiт
суб'єкта малого пiдприємництва: форма № 1м "Баланс" станом на 31.12.2015 р.,
форма № 2м "Звiт про фiнансовi результати" за 2015 р., стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi,
що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi
на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську дiяльнiсть", у вiдповiдностi з вимогами Кодексу Етики
Професiйних бухгалтерiв та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА)
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2014 року, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №
320/1 вiд 29 грудня 2015 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 320
"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", 570 "Безперервнiсть", iнших
стандартiв аудиту, а також Законом України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi", Законом України "Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi", Законом України "Про цiннi папери та
фондовий ринок", згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв
України. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв
та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак на
Пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi

об?рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова
звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНД ТЕРРА
IНВЕСТ" станом на 31 грудня 2015 року та його фiнансовi результати за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до концептуальної основи Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Негативнi явища, якi вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть,
падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, погiршення iнвестицiйного клiмату,
можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть у
майбутньому. Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б
могли мати мiсце, якби Товариство було не в змозi продовжувати свою
дiяльнiсть у майбутньому.
Iнша допомiжна iнформацiя
Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та про власний капiтал
вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано
достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi
вiдображення та розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та про
власний капiтал вiдповiдно до встановлених нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, тис.грн.
Активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби
Необоротнi активи
Запаси
706,0
Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi
активи
953,4
Грошовi кошти та їх еквiваленти

66 241,9
152 580,5
218 822,4

44
236,1

Оборотнi активи
Разом Активи
Пасиви
Статутний капiтал
Нерозподiлений прибуток (збиток)
Власний капiтал
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi зобовязання за облiгацiями
Поточнi зобов'язання
Разом пасиви

45 895,5
264 717,9
4 001,0
(6 579,2)
(2 578,2)
257 855,1
6 400,0
3 041,0
264 717,9

Чистий збиток 2015 року складає 249,6 тис.грн.
Непокритий збиток на 31.12.2015 року становить 6 579,2 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про формування та сплату статутного капiталу
Статутний капiтал у розмiрi 4 001 000,00 грн. (Чотири мiльйони одна тисяча
гривень) вiдображений у статутi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ", нова редакцiя якого
зареєстрована державним реєстратором Реєстрацiйної служби Марiупольського
мiського управлiння юстицiї Донецької областi 05.11.2013 року (номер запису №
12741050009008366). Змiни до Статуту в частинi змiни мiсцезнаходження
товариства зареєстрованi 04.03.2014 (номер запису 127410500100009366).
Статутний капiтал товариства за станом на 31.12.2015 р. сформований у
вiдповiдностi до вимог законодавства України, сплачений в повному обсязi у
встановленi законодавством термiни грошовими коштами та вiдповiдає
установчим документам товариства.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв товариства розумiється рiзниця мiж сукупною
вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Станом на 31.12.2015 року чистi активи товариства становили (-2 578,2) тис.грн.
Вартiсть чистих активiв товариства, за станом на 31.12.2015 р. не перевищує
вартiсть статутного капiталу, яка складає 4 001,0 тис.грн, що не вiдповiдає
вимогам законодавства: п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України.
Розкриття iнформацiї щодо забезпечення обiгу боргових цiнних паперiв
Рiшення про випуск облiгацiй прийнято протоколом загальних зборiв учасникiв

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА IНВЕСТ" №01-10/12 вiд 01.10.2012р. Параметри випуску:
облiгацiї серiї А, iменнi вiдсотковi незабезпеченi. Форма iснування
бездокументарна. Вид розмiщення: вiдкрите.
Розмiщення цiнних паперiв здiйснено вiдповiдно до проспекту емiсiї цiнних
паперiв та рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв через
органiзатора торгiвлi: Приватного акцiонерного товариства 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. 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.). 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); Фактична
дата початку та закiнчення розмiщення облiгацiй - 24.12.2013 р. 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
(Шсть 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. Обiг облiгацiй триває по 25.12.2032р. Виплата вiдсоткового доходу за
облiгацiями здiйснюється одноразово, разом з погашенням облiгацiй. Дата
початку погашення: 26.12.2032р. Дата закiнчення погашення: 10.01.2033р.
Дострокового погашення облiгацiй не передбачено.
Бухгалтерський облiк операцiй з облiгацiями здiйснювався згiдно з вимогами
законодавства України.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

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

Дата (рік, місяць,
число)

2016.01.01

за ЄДРПОУ

37793287

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Оптова торгівля фруктами й овочами
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 19
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 87537, Донецька обл., Марiуполь,, Купрiна, 10, +380 629 48 38 28

1412336300
240
46.31

1. Баланс
на 31.12.2015 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

66241,9
152580,5
177286,9
(24706,4)
0
0
0
218822,4

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

706
0
0
261,6
41282,8
0
781,9
0
236,1
0
2627,1
45895,5

1200

0

0

1300

274769,3

264717,9

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
-6579,2
(0)
-2578,2

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

88,4
1,7
0
10,6
17,2
0
2923,1
3041

1700

0

0

1900

274769,3

264717,9

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
Примітки: Розшифровка статей ф.№1-м

код рядку 1135 Назва :дебiторська заборгованiсть за рахунками збюджетом за ПДВ 41282,8 тис. грн
код рядку 11615 Назва: Розрахунки з вiтчiзняними постачальниками 88,4 тис.грн
код рядку 1690 Назва: Iншi поточнi забов"язання 2923,1тис.грн

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

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Примітки: Розшифровка статей ф№2-м

Код
рядка
2

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

2000

3223,2

6520,9

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

0
12774
15997,2
(14952,7)
(1294,1)
(0)
(16246,8)
-249,6
(0)
-249,6

198,7
77620,1
84339,7
(15365,6)
(4581,3)
(67821,4)
(87768,3)
-3428,6
(0)
-3428,6

код рядку 2000 Назва: Дохiд вiд реалiзацiї послуг-3223,2 тис.грн;
код рядку 2050 собiвартiсть реалiзованої продукцiї-14952,7 тис.грн;
Значну її частину складає амортизацiя основних засобiв 79% вiд загальної собiвартостi;
код рядку 2180-админiстративнi витрати, зарплата,податки та iншi-1294,1тис грн
Керівник
Головний бухгалтер

