
Підприємство : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 06
"СИЛОВІ ЕЛЕКТРОНІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ" 35430612

Територія: М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН 1210137200
Організаційно-правова форма господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 230

Вид економічної діяльності: за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників 1: 2 ОСОБИ

Одиниця виміру : ТИС.ГРН.

Адреса, телефон: 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ.ВИНОКУРОВА, БУД.5, ТЕЛ. 7882445

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

- за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
- за міжнародними стандартами фінансової звітності

на 2013

Код 
рядка

2

1000
1001
1002 ( ) ( )
1005
1010
1011
1012 ( ) ( )
1015
1020

1030
1035
1040
1045
1090
1095

1100
1110

1125

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

1200
1300

НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА 
ПЕНСІЙНО

     знос 19

25
     первісна   вартість 46 46
    Основні засоби 27

21
-

 Довгострокові біологічні активи - -
 Інвестиційна нерухомість -

1801001

30 червня

302013Дата (рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

року

за КОАТУУ

   БАЛАНС  (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

На   кінець      
звітного періоду

1 3 4
А  К  Т  И  В На  початок  

звітного періоду

за КОПФГ

V

Форма №1    Код за ДКУД

Незавершені капітальні інвестиції - -
- -

І.  Необоротні активи
 Нематеріальні активи -

     накопичена  амортизація
     первісна   вартість - -

-

Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за 
методом участі у капіталі інших підприємств - -

Інші фінансові інвестиції - -
Довгострокова дебіторська заборгованість - -
Відстрочені податкові активи - -
Інші необоротні активи - -

Запаси - -

Усьго за розділом І 27 25
ІІ.  Оборотні активи

     за виданими авансами - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги -

-

Інша поточна дебіторська заборгованість - 453
Поточні фінансові інвестиції 163957 163517

40 36

1

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та 
групи вибуття
Б А Л А Н С : 164029 164033

- -

Інші оборотні активи
Усьго за розділом ІІ 164002 164008

Гроші та їх еквіваленти :
Витрати майбутніх періодів -

Додаток  до Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку  1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дебіторська заборгованість за розрахунками :

-

Поточні біологічні активи: - -

     з бюджетом 5 2
     у тому числі з податку на прибуток - -



Код 
рядка

2

1400
1405
1410
1415
1420     
1425 ( ) ( )
1430 ( ) ( )
1495

1500
1510
1515
1520
1525
480

1600

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

1700
1900

   Керівник

   Головний   бухгалтер

РОМАНЮК О.І.

КОЗІЄНКО Н.В.

164010

-

-

- -

-
- -

П  А  С  И  В На  початок  
звітного періоду

На   кінець      
звітного періоду

1 3 4

Капітал у дооцінках - 2
Зареєстрований капітал 164000 164000

І. Власний капітал

-
Додатковий капітал -
Резервний капітал -

-

Неоплачений капітал -
-

8

Вилучений капітал
-
-

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) 4

ІІ.Довгострокові зобов`язання і забезпечення
Усьго за розділом І 164004

Інші  довгострокові  зобов`язання - -

Відстрочені  податкові  зобов`язання - -
Довгострокові кредити банків - -

Цільове фінансування - -
Довгострокові забезпечення - -

     довгостроковими зобов`язаннями

Усьго за розділом ІІ - -

Поточна кредиторська заборгованість за :
Короткострокові кредити банків - -

-
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов`язання 2325

164033

Усьго за розділом ІІІ 25 23
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу та групами вибуття -

     розрахунки зі страхування -
     в тому числі з податку на прибуток

Б А Л А Н С : 164029

Поточні забезпечення -
-

- -
- -

2

-

ІІІ. Поточні зобов`язання і забезпечення

1  Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.

     товари, роботи, послуги
     з бюджетом

     розрахунки з оплати праці -
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за року

Форма №2 Код за ДКУД

Код 
рядка

2

2000
2050 ( ) ( )

2090
2095 ( ) ( )
2120
2130 ( ) ( )
2150 ( ) ( )
2180 ( ) ( )

2190
2195 ( ) ( )
2200
2220
2240
2250 ( ) ( )
2255 ( ) ( )
2270 ( ) ( )

2290
2295 ( ) ( )
2300

2305

2350
2355 ( ) ( )

Код 
рядка

2
2400     
2405     
2410

2415
2445
2450     
2445
2460
2465     

63

4

####### #####
50

-

-

-

-Накопичені курсові різниці

-
23
-

-

4

С Т А Т Т Я

Витрати на збут

47

-

6

Інші фінансові доходи 

- -

Додаток  до  Положення  (стандарту) бухгалтерського  обліку  3 

302013Дата (рік,місяць,число)

К О Д И 

 ЗВІТ  ПРО  ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ  (ЗВІТ  ПРО  СУКУПНИЙ  ДОХІД)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фінансовий результат від операційної діяльності
Інші операційні витрати

перше півріччя 2013

- 156490Собівартість реалізованої продукції  (товарів, робіт, послуг)

1801003

4

за ЄДРПОУ

-

С Т А Т Т Я
За аналогічний 

період 
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 156575
1 3

-     прибуток
     збиток

Дооцінка (уцінка) основних засобів

     збиток

Інші  доходи 

Інші  витрати
Витрати  від  участі в капіталі
Фінансові  витрати

Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток

За аналогічний 
період 

попереднього року

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

За звітний період

3

Інший сукупний дохід після оподаткування

-

Інший сукупний дохід

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування -

1

2

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

- -
-

2

3

-
-

- -

-

2

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2640 63

-

     прибуток 4
Чистий фінансовий результат: #ЗНАЧ!

Витрати (дохід) з податку на прибуток
     збиток

     збиток:
інші операційні доходи
Адміністративні  витрати

-
-

#######Валовий :      

За звітний період

85

#####

Доходи від участі в капіталі -

--

####### #####
501 -

-

     прибуток -

-

552

-

-

24
-
-

25

63

10

13

#####



Код 
рядка

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Код 
рядка

2
2600
2605
2610

2615
2650

4

Інші операційні витрати

Матеріальні  витрати - -

НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА

Витрати на оплату праці 16 14

1

За звітний період
За аналогічний 

період 
попереднього року

3 4

10
47

2 7

Чистий  прибуток  (збиток)  на  одну просту акцію 0,000006 0,000096
Скоригований  чистий  прибуток  (збиток)  на  одну просту 
акцію 0,000006 0,000096

Скоригована  середньорічна  кількість  простих  акцій 656000000 656000000

Разом  : 35

Дивіденди  на  одну  просту  акцію - -

   Головний   бухгалтер

   Керівник РОМАНЮК О.І.

КОЗІЄНКО Н.В.

656000000

За звітний період
За аналогічний 

період 
попереднього року

1 3 4

НАЗВА    СТАТТІ

Середньорічна   кількість   простих    акцій 656000000

ІV. РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Відрахувння на соціальні заходи 6 4
Амортизація

23

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ  ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ
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за перше півріччя 2013 року
Форма №3 Код за ДКУД

Код

2

3000
3005
3006
3010
3095
3100 ( ) ( )
3105 ( ) ( )
3110 ( ) ( )
3115 ( ) ( )
3190 ( ) ( )
3195

3200
3205

3215
3220

Надходження від деривативів 3225
3250

3225 ( ) ( )
3260 ( ) ( )

Виплати за  деривативами 3270 ( ) ( )
3290 ( ) ( )
3295

3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачення на : Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350

3355 ( ) ( )
3390 ( ) ( )
3395
3400
3405
3410
3415

1801004

 ЗВІТ ПРО  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТІВ  (ЗА  ПРЯМИМ  МЕТОДОМ)

Додаток  до Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку  1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

К О Д И 

за ЄДРПОУ

Дата (рік,місяць,число) 2013 30

1 3 4

-
повернення податків і зборів - -

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
реализації продукції (товарів,робіт,послуг) -

у тому числі податку на додану вартість - -
цільового фінансування - -
інші надходження - -
Витрачення на оплату:Товарів(робіт.послуг) 11 11
Праці
відрахувань на соціальні заходи

13 13
9 6

зобов`язань з податків і зборів 
інші витрачання

10 0
1 1

     необоротних активів
Надходження від отриманих

-44 -31
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

     фінансових інвестицій
Надходження від реалізації:

Чистий рух коштів від операційної діяльності

100 11018

     відсотків
     дівідендів

- 9
- -

інші надходження
-
- 3820

Витрати на придбання:
     фінансових інвестицій 60 46
     необоротних активів - -

- -
інші платежі

Надходження від: власного капіталу

- 3820
40 10981

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
- -

Чистий рух грошових  коштів за звітний період
Залишок  коштів на початок року

інші платежі

Чистий рух коштів від інвестаційної діяльності

Сплату дівідендів

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

40 3837
-4 10950

Залишок коштів на кінець року 36 14787
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Стаття За звітний період За аналогічний період 
попередньго року

   Керівник РОМАНЮК О.І.

   Головний   бухгалтер КОЗІЄНКО Н.В.

- -

- -

- -

- -
- -



Додаток  до Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку  1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 2013 06 30
"СИЛОВІ ЕЛЕКТРОНІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ" за ЄДРПОУ 35430612

за перше півріччя 2013 року

Код 
рядка

Зареєстрова
ний капітал

 Капітал у 
дооцінках

Додатковий  
капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток(н
епокритий 

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал
Всього

2 3 4 5 7 8 9 10 11
4000 164000 - - - 4 - - 164004

4005 - - - - - - - -
4010 - - - - - - - -
4090 - - - - - - - -

4095 164000 - - - 4 - - 164004

4100 - - - - 4 - - 4

4110 2 2

4200 - - - - - - - -

4205 - - - - - - - -
4210 - - - - - - - -

4240 - - - - - - - -
4245 - - - - - - - -

4260 - - - - - - - -
4265 - - - - - - - -
4270 - - - - - - - -
4275 - - - - - - - -
4290
4295 - 2 - - 4 - - 6
4300 164000 2 - - 8 - 164010

Керівник

Головний бухгалтер

спрямування прибутку 

РОМАНЮК О.І.

Інші зміни в капіталі:
вилучення частки в капіталі

до зареєстрованого капіталу

Вилучення капіталу :

відрахування до резервного капіталу

КОЗІЄНКО Н.В.

Залишок   на  кінець  року :

внески до капіталу
Внески учасників :

перепродаж викуплених акцій (часток)

Розподіл прибутку :

виправлення помилок

Скоригований залишок 

за звітний період
Чистий прибуток (збиток)

Інший сукупний дохід за звітний

зміна облікової політики
Коригування :
Залишок на  початок  року

Разом змін у капіталі

анулювання викуплених акцій (часток)

викуп акцій (часток)

погашеня заборгованості з капіталу 

виплати власникам (дивіденди)

на початок року

інші зміни

1

С Т А Т Т Я

1801005Код за ДКУДФорма №4 

Дата (рік,місяць,число)
К О Д И

 ЗВІТ     ПРО     ВЛАСНИЙ    КАПІТАЛ



  

Примітки, інші пояснення та розкриття інформації. 
   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 

УПРАВЛІННЯ» 
за перше півріччя 2013 року 

Код за ЄДРПОУ:  3 5 4 3 0 6 1 2 
Види діяльності за КВЕД: 

64.99   Надання інших фiнансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 
64.19  Інші види грошового посередництва 

 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ "  
(далі по тексту - Товариство) дотримувалося основних принципів ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Облікова політика Товариства регламентується чинним законодавством та Наказом по 
Товариству «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику».  

Товариством використовується форма ведення бухгалтерського облiку з використанням 
програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам чинного законодавства України стосовно 
бухгалтерського обліку.  

Під час ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності використовувались 
тi професіональні судження та положення систем облiку, які дозволяють однозначно тлумачити 
iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного періоду облiкова полiтика залишалася 
незмiнною. 

Основним видом діяльності Товариства, у звітному періоді, була купівля/продаж цінних 
паперів, з метою отримання прибутку. 

Дата фінансової звітності 30.06.2013, період звітності – перше півріччя 2013 року. 
Фінансова звітність складена у національній валюті України, округлена до цілих тисяч гривень. 
 
 
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 
Відомості викладені у розрізі активів, зобов'язань та капіталу Товариства. 
Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю. 
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні та 

довгострокові відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та 
зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від 
дати балансу.  

 
1.1. Необоротні активи 

 
1.1.1. Основні засоби (ряд.1010-1012)  
Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики 

визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. 
Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю 

та нарахованою амортизацією і наведена нижче 
 
Основні засоби: Офісне обладнання, Інструменти, прилади, інвентар 
Станом на 01.01.2013       
     Первісна вартість 46   (тис.грн.) 
     Знос 19  (тис.грн.) 
     Залишкова вартість на звітну дату 27   (тис.грн.) 
Коефіцієнт зношуваності основних засобів 41,30 % 
 
 
Основні засоби: Офісне обладнання, Інструменти, прилади, інвентар 
Станом на 30.06.2013  
     Первісна вартість  46   (тис.грн.) 
     Знос 21  (тис.грн.) 
     Залишкова вартість на звітну дату 25   (тис.грн.) 
Коефіцієнт зношуваності основних засобів 45,65 % 



  

 
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на 

транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо 
пов’язані витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єктів основних засобів витрати на 
технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду 
й розподіляються на собівартість продукції. Первісна оцінка та облік основних засобів відповідає 
вимогам МСБО 16 «Основні засоби». Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату 
переходу на МСФЗ Товариство не здійснювало, оскільки Товариством використовується модель 
собівартості, згідно МСБО 16 «Основні засоби».  

Для нарахування амортизації Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування 
амортизації основних засобів, відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів 
прирівнюється до нуля. 

Товариство не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження 
щодо володіння, користування та розпорядження. 

Товариство не має оформлених у заставу  основних засобів. 
Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо).  
Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж, і не має створених 

основних засобів.  
Товариство не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у 

результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або 
сторнованих безпосередньо у власному капіталі.  

Основні засоби класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні 
активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»,  відсутні. 

 

1.2.Оборотні активи 
Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у 

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» як активи, призначені для використання у виробництві або для 
реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. 

 
1.2.1. Поточні фінансові інвестиції (ряд.1160)  
Поточні фінансові інвестиції, які призначені для продажу на звітну дату відображено за  

справедливою вартістю.  
Загальну вартість поточних фінансових інвестицій відображено нижче: 
 

Станом на 30.06.2013  
Боргові цінні папери (векселі) 163456 (тис. грн.) 
Сертифікати іменні (Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань 

цінних паперів на фондових біржах)  61  (тис. грн.) 
 
Усього цінних паперів за мінусом резервів 163517  (тис. грн.) 
 

                                                                                                  

1.2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд.1165) 
Станом на 30.06.2013  

Поточний рахунок у банку  36   (тис. грн.) 
 
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових 

коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється Товариством згідно чинного 
законодавства стосовно ведення касових операцій. 

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами - відсутні. 
 



  

 

1.2.3.Дебіторська заборгованість (ряд.1125-1155) дорівнює  455 (тис. грн.), в т.ч. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом: дорівнює  2 (тис. грн.) 

Інша поточна дебіторська заборгованість: дорівнює  4531 (тис. грн.) 

Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною 
вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням 
резерву сумнiвних боргiв. У звітному періоді Товариство не нарахувало резерв 
сумнівних боргів. 

Дані цієї примітки  зазначаються у балансі (звіті про фінансовий стан) (рядок ряд.1125-1155). 
 
 
1.3.Власний капітал 
 
1.3.1. Статутний капітал (ряд.1400) 

Сума статутного капіталу Товариства складає 164000000,00 грн. Його розподілено на 
656000000  штук простих іменних акцій  номінальною вартістю 10.00 грн.  

 
Кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного періоду – 

656000000  штук акцій простих іменних, що складає 100 % статутного капіталу товариства 
(номінальна вартість однієї акції 0.25 грн.). 

 
 Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності, та 
керуючись Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 
товариств, які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 
листопада 2004 р. N 485. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу 
виявлено наступне:  

 вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає  – 164010  тис. грн. 
 сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає  –  164000 тис. грн.. 

Вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а 
саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України.  

1.3.1. Інший капітал та прибуток  (ряд.1405-1420) 

Залишок на кінець дня 30.06.2013 капітал складає 10  тис. грн., в.т.ч.  
Нерозподілений прибуток 8 тис. грн.. 

       Капітал у дооцінках 2 тис. грн. 
 

1.4. Зобов’язання Товариства 

Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, 
що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та його економічних вигід. Зобов’язання 
Товариства відображено за сумою погашення. Обчислення амортизованої собівартості (дисконтування 
майбутніх платежів) по виданим векселям не проводилось. 

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають строк 
погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з 
критеріїв, визначених у МСБО 1 «Подання фінансової звітності». 
 
Інші поточні зобов`язання (власні векселі прості  видані) складає 23  тис. грн 

 
Дані цієї примітки  зазначаються у балансі (звіті про фінансовий стан) (рядки 1500-1695). 

                
               
                                                               



  

 1.5.Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи». Події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення 
умовних зобов’язань та умовних активів, відсутні. 

 
2.Доходи та витрати 

 
       2.1. Доходи Товариства  
       Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.  
        
       Дохід від продажу цінних паперів (Реалізація фінансових інвестицій) дорівнює 552 тис. 
грн.  
 
       Усього доходів 552 тис. грн. 
              Дані примітки 2.1. зазначаються у Звіті про фінансові результати  (рядки 2240).  
 
       2.1.1. сукупний дохід дорівнює 6 тис. грн., в т.ч.  
Чистий фінансовий результат 4 тис. грн., 
Дооцінка фінансових інструментів 2 тис. грн..  
 
       Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.  
       Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.  
       Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.  
       Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до МСФЗ:  
        дооцінка основних засобів (МСБО 16 «Основні засоби») — не здійснювалась;  
        різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх 
перепродажу (МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») — ці події не відбувались.  
       Дані примітки 2.1.1 зазначаються у Звіті про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід) (рядки 2350, 2460).  
        
        
        
       2.2.Адміністративні, інші операційні та інші витрати  
       Витрати враховуються Товариством за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих 
товарів, робіт, послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за 
договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв.  
       Станом на кінець звітного періоду:  
       Витрати на утримання персоналу 16тис. грн.  
       Відрахування на соціальні заходи 6 тис. грн.  
       Амортизація 2 тис. грн.  
       Інші операційні витрати 23тис. грн.  
       Інші витрати (реалізація фінансових інвестицій) 501 тис. грн.  
       Усього витрат 548 тис. грн.  
        
       Чистий Фінансовий результат у звітному періоді є прибуток у сумi 4 тис. грн..  
        
        
       Дані цієї примітки зазначаються у Звіті про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід) (рядки 2130, 2180, 2270).  
 

3. Звіт про рух грошових коштів 

 Звіт грошових коштів за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових 
коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті 



  

відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) 
діяльності.  

Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого 
скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні 
імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, 
сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати. 

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів 
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не 
розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.  

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті 
емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими 
цінними паперами, отримання та погашення позик. 

 
Залишок коштів на початок звітного періоду  40 тис. грн.. 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить -44 тис. грн. 
(видаток).  
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період становить 40 тис. грн.  
Залишок коштів на кінець звітного періоду  36 тис. грн.. 

 
Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.  
 
 

4. Перелік засновників  і кількість акцій, якими вони володіють 
При заснуванні товариства засновником була юридична особа згідно договору 
про створення: ТОВ"КОД IНВЕСТ"(Код за ЄДРПОУ 34927676).  
 
 Станом на звітну дату засновник не має у власності акції товариства.  

 
 

5. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %. 
 

Ря- 
док 

Найменування юридичної особи – 
власника істотної участі 

Код з реєстру країни де 
офіційно 

зареєстрований суб’єкт 
господарської 

діяльності 

Розмір частки, 
що належить 

власнику 
істотної участі, 
кількість акцій 

(шт.) 

Відсоток, який 
становлять акції у 

статутному капіталі 

1 БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД C24171 81 212 577 
 

12,3800 
 

2 ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А 539095 66 804 738 
 

10,1836 
 

3 
ЕРІБЕТО ТРЕЙДІНГ ЛТД  

1644363 
35 775 902 5,4536 

4 
ТОВ «Корсан», Україна  

32502359 
40 715 967 6,2067 

 
 
 

Керівник                                                                                                            О.І.Романюк 
 
                                                 

Головний бухгалтер                                                                                        Н.В.Козієнко    
 


