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.
Генеральний
директор

Татарiнов Володимир
Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

06.07.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Українська сировина" ЛТД
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
19122065
4. Місцезнаходження
01023, Київ, Шота Руставелi ,23
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 272-23-08 (044) 272-41- 62
6. Електронна поштова адреса
ukrsirovina_2017@emitent.net.ua

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

06.07.2017

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

06.07.2017

www.ukrsirovina.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку

X

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що їх
надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для
приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в
зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в
зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних
(закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується
емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих)
акцiонерних товариств. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство
не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з
тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi
папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних
паперiв. Iнформацiя про викуп (продаж, ранiше викуплених товариством акцiй ) власних акцiй
протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп(продаж,
ранiше викуплених товариством акцiй ) власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу
вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних
товариств. . Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з
тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi
включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних
сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом
сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв
ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не
є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що
його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Рiчна фiнансова
звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, в
зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Рiчна фiнансова звiтнiсть,

складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ). ПрАТ
"Галiцiя Дистилерi" - товариство з одним акцiонером, тому ст. 33-48 Закону України "Про
акцiонернi товариства", щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, не
застосовується до товариства, згiдно п.2 ст 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" Повноваження
загальних зборiв здiйснюється акцiонером одноосiбно.В iнформацiї про володiння посадовими
особами емiтента акцiями емiтента паспортнi данi посадових осiб вiдсутнi оскiльки посадовi особи
не надали згоди на її розкриття. В звiтному перiодi звiльнено з посади виконавчого директора - на
дану посаду никого не призначено.Iнформацiя про прийняття рiшення про попередне надання
згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня - товариство не надавало попередньої згоди на
вчинення значних правочинiв.Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв вiдсутня - товариство не надавало згоди на вчинення значних
правочинiв.Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня - товариство не надавало попередньої згоди на
вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Рiчна фiнансова звiтнiсть
поручителя ( страховика/гаранта ) не надається товариство не є емiтентом облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва.. Iнформацiя про осiб ,послугами яких користується емiтент вiдсутня випуск вiдсоткових облiгацiй серiї А повнiстю погашений в 2007 роцi, вiдсотковi облiгацiї на
рахунках депозитарiю та зберiгача вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Українська
сировина" ЛТД

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

№744, №1308-ЛТД/007

3. Дата проведення державної
реєстрації

10.02.1992

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

20000000.00

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)

20

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

46.34 Оптова торгiвля напоями, 46.39 Неспецiалiзована
оптова торгiвля продуктами харчування,напоями та
тютюновими виробами, 49.41 Вантажний автомобiльний
транспорт

10. Органи управління підприємства

Вищим органом Товариства є загальнi збори учасникiв.
Вони складаються з учасникiв Товариства або призначених
ними представникiв. Виконавчим органом Товариства, що
здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є
Генеральний директор. Контроль за за дiяльнiстю
Генерального директора Товариства здiйснюється
ревiзiйною комiсiєю, що утворюється загальними зборами
учасникiв товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента
за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку

ПАТ "Банк
Восток"
307123

3) поточний рахунок

26000010063993

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента
за поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку

ПАТ "Банк
Восток"
307123

6) поточний рахунок

26000010063993

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії

(дозволу)
1

2

надання послуг з перевезення
пасажирiв i небезпечних
вантажiв автомобiльним
транспортом

серiя АГ №
504918

Опис

(дозволу)
3

4

Мiнiстерство транспорту та зв"язку
22.02.2011 України, Головна державна iнспекцiя
на автомобiльному транспортi
Строк дiї лiцензiї необмежений

5
Необмежена

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

генеральний директор
ТАТАРIНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

згоди на розкриття паспортних даних не надано

1967
ВИЩА
31

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

МП"РЕГЕНТ" заступник генерального директора,генеральний
директор ПрАТ " Галiцiя Дистилерi" , генеральний директор ТОВ"
Українська сировина" .

8. Опис

Обiймає посаду генерального директора ТОВ " Українська
сировина", м. Київ ,вул Шота Руставелi,23 . Як генеральний
директор несе вiдповiдальнiсть за поточну дiяльнiсть товариства,
здийснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та звiтує
перед загальними зборами учасникiв , дiє вiд iменi товариства без
довiренностi, а саме: веде переговори, пiдписує та затверджує
документи, в тому числi фiнансовi, укладає та пiдписує угоди, та
розглядає будь-якi питання щодо поточної дiяльностi товариства,
призначає посадових осiб товариства, затверджує штатний розклад,
вирiшує кадровi питання, в тому числi щодо пiдвищення
квалiфiкацiї працiвникiв, призначає посадових осiб дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв товариства, дiє вiд iменi
товариства у вiдповiдностi з Статутом товапиства та рiшенням
зборiв учасникiв i. За виконання обов"язкiв генерального директора
отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Додаткової
винагороди , в т.ч. в натуральному виглядi на товариствi не
отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Змiн на посадi в звiтному перiодi не було. Стаж роботи 31
рiк. Згоди на розкриття паспотрних даних посадова особа не
надавала.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

головний бухгалтер
СЕРДЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРIВНА

Згоди на розкриття паспортних даних не надано

4. Рік народження

1968

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

29
ВАТ " Київська швейна фабрика " Воронiн" головний бухгалтер
Прийнята на посаду головного бухгалтера 20.02.2015 на не
визначений термiн .Як головний бухгалтер товариства вiдповiдає за
органiзацiю на пiдприємствi бухгалтерського облiку, повноту та
своєчаснiсть вiдображення облiкових даних, складання фiнансової
та податкової звiтностi. Отримує заробiтню плату в товариствi
згiдно штатного розпису, додаткова винагорода , в т.ч. в
натуральному виглядi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади : головний
бухгалтер ВАТ " Київська швейна фабрика"Воронин" . Змiн на
посадi в звiтному перiодi не було. Загальний стаж ї роботи 29 рокiв.
Згоди на розкриття паспотрних даних посадова особа не надавала.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
Номер свідоцтва
Найменування
реєстрації про реєстрацію
органу, що
випуску
випуску
зареєстрував випуск
1

2

3

31.10.2005

298/2/05

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Опис

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

4

5

6

7

1000.00

9910

Бездокументарні
іменні

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

8

9

10

11

12

9910000.00

21

04.04.2006 ,
04.04.2007

0

04.04.2007

Кількість у
Загальна
Форма існування та
випуску
номінальна
форма випуску
(штук)
вартість (грн.)

ТОВ "Українська сировина " у квiтнi 2005 року здiйснило випуск вiдсоткових iменних облiгацiй серiї А загальною номiнальною вартiстю 9910000,00 гривень.Мета емiсiї облiгацiй: фiнансовi ресурси,
залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi на iнвестицiйну дiяльнiсть з метою реклами ТМ " Грiнвiч " 70%, що складає 7000,0 тис. грн.; модернiзацiї устаткування 20 %, що складає 2000,0
тис.грн.; збiльшення обсягiв закупiвлi сировини 10%, що складає 1000,0 тис.грн. Первинне розмiщення облiгацiй проводилось за посередництвом торговця цiнними паперами - лiд - менеджер випуску
АКБ " Укрсиббанк", шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення. Облiгацiї не були внесеннi до бiржового списку органiзатора торгiвлi. Цiннi папери не вносились до лiстингу жодного органiзатора
торгiвлi. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не використовувалися для фiнансування будiвництва житла. Емiтент не використовував кошти, залученi шляхом розмiщення облiгацiй, для
формування i поповнення Статутного капiталу та для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Дострокове погашення можливе вiдповiдно до умов випуску та проспекту емiсiї облiгацiй. Цiннi
папери не були включенi до лiстингу фондових бiрж. Вiдсотковi iменнi облiгацiї серiї А були повнiстю погашенi в квiтнi 2007 року.

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

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

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 видом):

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

49.0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

50322.5

X

X

Усього зобов'язань

X

50371.5

X

X

у тому числі:

Опис:

Фiнасування дiльностi товариства в основному проводиться за рахунок власних коштiв
товариства. Товариство в звiтному перiодi позик не надавало. Дiяльнiсть емiтента
спрямована на зменшення заборгованостi по зобов"язанням.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "
Українська сировина" ЛТД

за ЄДРПОУ

Територія

19122065

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

240
49.41

Середня кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

(044) 272-23-08
Форма № 1-м
1. Баланс
на 30.06.2017 р.
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

1073.0

1027.2

- первісна вартість

1011

11041.8

10635.9

- знос

1012

( 9968.8 )

( 9608.7 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

1620.0

2550.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2693.0

3577.2

Запаси

1100

352.1

427.8

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1012.7

1001.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

58.8

58.8

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

- у тому числі податок на прибуток

1136

58.8

58.8

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

60005.8

53686.2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

39.3

46.9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0.7

16.4

Усього за розділом II

1195

61469.4

55237.3

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

64162.4

58814.5

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20000.0

20000.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11028.3

-11557.0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

8971.7

8443.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

47640.4

42825.5

розрахунками з бюджетом

1620

26.0

49.0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

11.1

7.7

- з оплати праці

1630

41.2

23.9

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

7472.0

7465.4

Усього за розділом IІІ

1695

55190.7

50371.5

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

55190.7

58814.5

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

2. Звіт про фінансові результати
за квартал р.
Форма N 2-м
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

1200.6

1613.6

Інші операційні доходи

2120

(0)

( 22.6 )

Інші доходи

2240

13.3

71.4

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1213.9

1707.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 1100.0 )

( 2860.3 )

Інші операційні витрати

2180

( 642.6 )

( 13.8 )

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 1742.6 )

( 2874.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

( -528.7 )

( -1166.5 )

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-528.7

-1166.5

Примітки до
балансу

Станом на 30.06.2017 року на балансi Товариства облiковуються основнi
засоби за залишковою вартiстю1027,2 тис.грн Бухгалтерський облiк основних
засобiв здiйснюється згiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" та прийнятою
облiковою полiтикою. Амортизацiя основних засобiв нараховується за
методами, передбаченими Податковим кодексом України. Дебiторська
заборгованiсть Товариства за продукцiю,товари,роботи ,послуги станом на
30.06.2017 р складає 1001,2 тис. грн. На кiнець перiоду Товариство має поточнi
зобов’язання за продукцiю,товари,роботи ,послуги на суму 50371,5 тис. грн.
Статутний капiтал на дату баланса складає 20000,0 тис.грн.

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Облiк фiнансових результатiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 "Загальнi
вимоги до фiнансової звiтностi " та вибраної облiкової полiтики.Доходи
Товариства формуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" i у звiтному
перiодi складались за рахунок доходiв вiд надання послугї .Витрати сформованi
вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати".

Керівник

Татарiнов Володимир Володимирович

Головний
бухгалтер

Сердюк Олена Олександрiвна

