
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2012 року 

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

35018320 

1.4 Місцезнаходження емітента 

04073, м. Київ, пров.Балтiйський, буд.20 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

(044) 585-52-88 (044) 585-52-88 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

prv@nd.ais.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці http://nd.ais.ua/  в мережі Інтернет 25.04.2012

(адреса сторінки) (дата) 

http://nd.ais.ua/


 

 

 Зміст 

1. Інформація про емітента X 

2. Основні відомості про посадових осіб емітента X 

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

4. Відомості про цінні папери емітента 

а) інформація про випуски акцій емітента   

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

г) інформація про похідні цінні папери емітента   

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

а) інформація про зобов'язання емітента X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

в) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб X 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів   

8. Інформація про заміну управителя   

9. Інформація про керуючого іпотекою   

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом   

12. Інформація про іпотечне покриття: 

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   

б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

в) 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 

  

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до 
складу іпотечного покриття 

  

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів   

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного 
покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" 

  

15. Квартальна фінансова звітність емітента X 

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі 
наявності) 

  

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомості) 

  

18. Примітки: 
вiдсутнi 

  

 

 

 



 

 

3. Інформація про емітента 

Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" 

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 №819113 

Дата державної реєстрації 15.03.2007 

Територія (область) М.Київ 

Місцезнаходження 04073, м. Київ, пров.Балтiйський, буд.20 

Статутний капітал (грн.) 43100000.00 

Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать 
державі 

0.000 

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до 
статутного капіталу державного (національного) 
акціонерного товариства та/або холдингової 
компанії 

0.000 

Чисельність працівників (чол.) 12 

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

71.34.0 Оренда iнших машин та устаткування, 71.33.0 Оренда офiсних 
машин та устаткування, включаючи обчислювальну технiку, 71.10.0 
Оренда автомобiлiв 

Органи управління емітента 
Вищий орган управлiння Товариства - Загальнi збори учасникiв. 
Виконавчий орган Товариства - Директор. Контрольний орган 
Товариства - Ревiзiйна комiсiя. 

Засновники емітента 

Компанiя "FIREMARK RESOURCES CORP." ("ФАЙРМАРК РIЗОРСИЗ 
КОРП."), юридична особа, зареєстрована у Республiцi Панама 26 
лютого 2007 року реєстрацiйний номер F556547/D 1088868 - частка у 
статутному капiталi Емiтента 50%. Компанiя "NAVITRON PROJECTS 
CORP." ("НАВIТРОН ПРОДЖЕКТС КОРП."), юридична особа, 
зареєстрована у Республiцi Панама 19 березня 2007 року записано в 
Технологiчнiй Iнформацiйнiй Системi Державного Реєстру Панами 
Роздiл: Торгiвельний, папка № 559759, Лiтерне позначення: S.A. 
документ №1100917 - частка у статутному капiталi Емiтента 50%. 

 Інформація про посадових осіб емітента 

Посада Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Пархоменко Руслан Володимирович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 646999 16.12.1997 Ватутiнське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

Рік народження 1972 

Освіта Вища 

Стаж керівної роботи (років) 7 

Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав 

IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - Директор департаменту з охорони 

Опис 

Директор обраний на пiдставi Протоколу №FN30/06-10 вiд 30.06.2010 
р. Загальних зборiв Учасникiв. Змiн в персональному складi за 1 
квартал 2012 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Шевчук Тетяна Миколаївна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

МЕ 318305 10.07.2003 Святошинське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 



 

 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Рік народження 1979 

Освіта вища 

Стаж керівної роботи (років) 4 

Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав 

ТОВ "ФАВ-Україна" - головний бухгалтер 

Опис 

Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №3-к вiд 
26.03.2009р. Змiн в персональному складi за 1 квартал 2012 року не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

 

Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Максимова Вiкторiя Iванiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 661888 13.02.1998 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 

Рік народження 1966 

Освіта вища 

Стаж керівної роботи (років) 10 

Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав 

ТОВ "АК "Укравтоторг" - директор фiнансовий 

Опис 

Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-
11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Змiн в персональному 
складi за 1 квартал 2012 року не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Член ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Ємельянова Валерiя Якiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 944537 18.08.1998 Московським МВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 

Рік народження 1973 

Освіта вища 

Стаж керівної роботи (років) 8 

Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав 

Начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу 

Опис 

Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 
вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Змiн в персональному 
складi за 1 квартал 2012 року не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посада Член ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Бежануца Сергiй Миколайович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 271295 17.05.2002 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 

Рік народження 1975 

Освіта вища 

Стаж керівної роботи (років) 4 

Найменування підприємства та попередня посада, IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - начальник вiддiлу фiнансового аудиту 



 

 

яку займав 

Опис 

Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 
вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Змiн в персональному 
складi за 1 квартал 2012 року не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

 
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Найменування Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095 

Місцезнаходження 01025, м.Київ, пров.Рильський, буд.10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серiя АВ №581214 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 279-41-58 

Факс (044) 279-41-58 

Вид діяльності Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку 

Опис 

Емiтент прийняв рiшення про розмiщення облiгацiй через 
органiзатора торгiвлi ПрАТ "Українська фондова бiржа". Договiр про 
органiзацiю розмiщення облiгацiй б/н вiд 16.02.2012р. Порядок 
розмiщення та порядок оплати облiгацiй здiйснюється згiдно з 
правилами та регламентом ПрАТ "Українська фондова бiржа". 

 

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серiя АВ №581322 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис 
Обслуговування емiсiї цiнних паперiв здiйснює ПАТ "Нацiональний 
депозитарiй України" на пiдставi укладеного договору №Е-4272 вiд 
21.10.2011р. 

 

Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"Актив-Аудит" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437 

Місцезнаходження 03115, м.Київ, вул. Генерала Наумова, буд.23-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№2315 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52 

Факс (044) 491-55-33 

Вид діяльності 
Аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть 
на ринку цiнних паперiв 

Опис 
Особа, вiдповiдальна за проведення аудиту фiнансової звiтностi 
Емiтента ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит". 



 

 

Інформація про облігації емітента 

Дата 
реєстра

ції 
випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєстра

цію 
випуску 

Найменува
ння органу, 

що 
зареєструв
ав випуск 

Облігації 
(відсотк

ові, 
цільові, 
дисконт

ні) 

Номінал
ьна 

вартість 
(грн.) 

Кількіс
ть у 

випуск
у 

(штук) 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.) 

Процент
на 

ставка 
(у 

відсотка
х) 

Термін 
виплати 
процен

тів 

Сума 
виплачен

ого 
процентн

ого 
доходу за 

звітний 
період 
(грн.) 

Дата 
погашен

ня 
облігаці

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

07.02.20
12 

№5/2/1
2-Т 

Нацiональн
а комiсiя з 
цiнних 
паперiв та 
фондового 
ринку 

відсотко
ві 

100000.0
0 

630 
Бездокумент
арна Іменні 

63000000
.00 

0.100 

з 
20.01.20
21 по 
20.02.20
21 

0.00 
20.02.20
21 

Опис 

Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є придбання основних засобiв (офiсне та 
комп'ютерне обладнання, легковий та вантажний автотранспорт, причепи, обладнання для автоцентрiв та 
станцiй технiчного обслуговування) для передачi їх у платну оренду на суму 53 800 000,00 (п?ятдесят три 
мiльйони вiсiмсот тисяч) гривень, погашення заборгованостi за договором надання поворотної фiнансової 
допомоги (безвiдсоткова допомога), укладеним з ТОВ "Автомобiльна компанiя "Укравтоторг" №УТ/ФП001-174 
вiд 22.10.2011р. на суму 6 500 000,00 (шiсть мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень, та за кредитним договором 
№14/09/11/2 вiд 14.09.2011р., укладеним з ТОВ "Фiнансова компанiя "Єврокапiтал" основної суми боргу у 
розмiрi 2 700 000,00 (два мiльйони сiмсот тисяч) гривень. 

 Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 2700.000 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Позика ТОВ "ФК 
"Єврокапiтал" 

14.09.2011 2700.000 1.000 14.09.2014 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним власним 
випуском): 

X 29300.000 X X 

Облiгацiї серiї А 16.03.2012 9598.000 0.100 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 22.03.2012 5402.000 0.100 20.02.2021 

Облiгацiї серiї А 29.03.2012 14300.000 0.100 20.02.2021 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 

X 0.000 X X 



 

 

видом): 

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2307.100 X X 

Усього зобов'язань X 34307.100 X X 

Опис: 

Станом на 01.04.2012 р. Товариство не має фiнансової допомоги на зворотнiй основi. Iншi 
зобов'язання включають: 1.Зобов'язання з фiнансової оренди - 11,9 тис.грн. 2.Поточна 
заборгованiсть за довгостроковим зобов'язаннями - 76,8 тис.грн. 3.Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1871,3 тис.грн. 4. Поточнi зобов'язання за 
розрахунками: - з бюджетом - 56,5тис.грн. - зi страхування - 14,2 тис.грн. - з оплати працi - 6,7 
тис.грн. 5. Iншi поточнi зобов'язання - 269,7 тис.грн. 

 Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Транс Авто" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35648162 

Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.38 

Опис Придбано частку в розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ "Iнвест-Транс Авто" 

 
 

  

  



 

 

Квартальна фінансова звітність 

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 25.04.2012 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" за ЄДРПОУ 35018320 

Територія   за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

  за КОПФГ 240 

Орган державного 
управління 

  за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності 

  за КВЕД 71.34.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума   

Адреса 04073 м. Київ пров.Балтiйський, буд.20 

Середня кількість 
працівників 

10 

 

Баланс на 31.03.2012 

 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 38 466 

- первісна вартість 011 55 1140 

- накопичена амортизація 012 17 674 

Незавершені капітальні інвестиції 020 5701 3589 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 37299 39843 

- первісна вартість 031 64955 70456 

- знос 032 27656 30613 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 56 56 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 43094 43954 



 

 

II. Оборотні активи 

Запаси: 

Виробничі запаси 100 2 24 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 196 162 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 3317 3846 

- первісна вартість 161 3367 3896 

- резерв сумнівних боргів 162 (50) (50) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 5220 5578 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 476 22153 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 46 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 204 197 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 77 53 

Усього за розділом II 260 9492 32059 

III. Витрати майбутніх періодів 270 528 538 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 53114 76551 

 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 43100 43100 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 56 112 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14 -968 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 43142 42244 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 



 

 

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної 
допомоги (421) 

421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 2700 2700 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 29300 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 131 12 

Усього за розділом III 480 2831 32012 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 77 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 512 1871 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 56 57 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 14 

- з оплати праці 580 0 7 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 6573 269 

Усього за розділом IV 620 7141 2295 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 53114 76551 

 

Примітки вiдсутнi 

Керівник Пархоменко Р.В. 

Головний бухгалтер Шевчук Т.М. 

  



 

 

Звіт про фінансові результати за квартал року 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4190 4910 

Податок на додану вартість 015 694 810 

Акцизний збір 020 0 0 

  025 0 0 

Інші вирахування з доходу 030 1 0 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3495 4100 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 4333 2970 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 0 1130 

- збиток 055 838 0 

Інші операційні доходи 060 120 71 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 144 202 

Витрати на збут 080 3 2 

Інші операційні витрати 090 126 29 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 0 0 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 968 

- збиток 105 991 0 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 121 28 

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131) 

131 0 

Фінансові витрати 140 7 7 

Втрати від участі в капіталі 150 0 0 

Інші витрати 160 21 104 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 885 

- збиток 175 898 0 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 0 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 885 

- збиток 195 898 0 

Надзвичайні: 



 

 

- доходи 200 0 7 

- витрати 205 0 0 

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 892 

- збиток 225 898 0 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

Матеріальні затрати 230 29 35 

Витрати на оплату праці 240 38 35 

Відрахування на соціальні заходи 250 13 13 

Амортизація 260 3693 2638 

Інші операційни витрати 270 527 423 

Разом 280 4300 3144 

 
 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 0.000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 0.000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію 

330 0.00000000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

 
 

Примітки вiдсутнi 

Керівник Пархоменко Р.В. 

Головний бухгалтер Шевчук Т.М. 

 


