
 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 Ахтирський В.В. 

 (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 27.04.2016 
 М.П. (дата) 

 Квартальна інформація емітента цінних паперів 
 за          квартал              року 3 2014 

 І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЗА УЧАСТЮ  
 IНОЗЕМНОГО КАПIТАЛУ "МТН"  
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 14358490 
4. Місцезнаходження вул. Сагайдачного, будинок 6 літера «В», м. 
Київ, 
  04070 

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 270-52-45, (044) 278-45-07 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі  
даних Комісії 27.04.2016 
 (дата) 

2. Квартальна  www.mtn.com.ua  
інформація розміщена  в мережі  27.04.2016 
на сторінці Інтернет (дата) 

 (адреса сторінки) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 
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 посадових осіб емітента X 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
7. Відомості про цінні папери емітента: 
    1) інформація про випуски акцій емітента; 
    2) інформація про облігації емітента; X 
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
    4) інформація про похідні цінні папери емітента 
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
    1) інформація про зобов'язання емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
10. Інформація про заміну управителя 
11. Інформація про керуючого іпотекою 
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним  
консолідованим іпотечним боргом 
14. 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 
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних  
активів 
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)  X 
бухгалтерського обліку 
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової  
звітності 
18. 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) 
19. Примітки:  У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповнено такi роздiли звiту:  
1. Товариство до будь-яких обєдєднань не належить. 
2. Ліцензії та дозволи відсутні. 
3. Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб. 
4. Товариство не є акцiонерним.  
5. Посада корпоративного секретаря не передбачена. 
6. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв окрiм облiгацiй, та не отримувало сертифікатів  
цінних паперів. 
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7. Товариство не має зобов'язань, крім тих, що зазначені. 
8. Борговi цiннi папери не випускались.  
9. Товариство iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускало.  
10. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв  
фiнансової звiтностi (МСФЗ).  
11. Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції не заповнюється,  
оскільки підприємство не працює у сфері переробної, видобувної промисловості, або виробництва  
та розподілу електроенергії, газу, води за класифікатором видів економічної діяльності. 
12. У зв'язку з порушенням справи про банкрутство відсотки по процентним облігаціям не  
нараховуються та не мається остаточної дати погашення облігацій.  
13. Згідно з нормами ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» відбулись  
події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної 
зміни 
 вартості його цінних паперів: -Увалою суду від 16.09.2014 р. по справі №914/850/13-г було  
закрите провадження щодо банкрутства ТОВ «МТН», в наслідок чого арбітражний керуючий  
Кобельник Олег Сергійович був звільнений з посади, відповідно, Ясинський Юрій 
Володимирович  
призначений на посаду Директора згідно протоколу Загальних зборів учасників Товариства №179  
від 17.09.2014 р., за наказом №02-М від 17.09.2014 року.  
14. Звіт про стан об'єктів нерухомості не надається так, як у Товариства не мається об'єктів  
будівництва.  
15. Інша інформація, що не наведена, свідчить про відсутність таких фактів і подій. 
ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЗА 
УЧАСТЮ  
 IНОЗЕМНОГО КАПIТАЛУ "МТН"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А00 №041406 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
3. Дата проведення державної реєстрації 30.03.1994 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)       50314,26 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб)     1 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.10 

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 43.99 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.33 

10. Органи управління підприємства:   Вищим органом управлiння Товариство є загальнi збори  
участникiв Товариства, якi повноважнi приймати будь-якi рiшення. Виконавчим органом 
управлiння  
є Директор, який пiдпорядковується загальним зборам участникiв Товариства та який дiє в межах  
повноважень передбачених Статутом Товариства та посадовими iнструкцiями. Iнших органи  
управлiння Товариство не має. 



11. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  Філія Акціонерного банку "Південний" в 
місті  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  Києві 
 у національній валюті 
 2) МФО банку 320917 
 3) поточний рахунок 2600831087 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  д/н 
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  
 у іноземній валюті 
 5) МФО банку д/н 
 6) поточний рахунок д/н 
 
VІ. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада Директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ясинський Юрій Володимирович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
 МЕ, 459790, 28.10.2004, Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
4. Рік народження 1955 
5. Освіта Вища, Складні комп`ютерні системи та технології 
6. Стаж керівної роботи (років) 21 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Українсько-Американське спільне підприємство "МТН", директор 
8. Опис:  Призначений на посаду директора у зв’язку з із затвердженням судом мирової угоди по  
справі №914/850/13-г про банкрутство ТОВ «МТН» і з закриттям провадження. Виконував 
посадові 
 обов'язки згідно штатного розкладу. Винагорода виплачувалась згідно штатного розкладу, у  
натуральній формі винагорода не сплачувалась. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi  
злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 рік. Останне місце роботи Українсько-Американське  
спільне підприємство "МТН", пасада - директор. Посади на інших підприємствах не обіймає. 
 
1. Посада Арбітражний керуючий 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кобельник Олег Сергійович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
 д/н, д/н, 01.01.1001, д/н 
4. Рік народження 0 
5. Освіта д/н 
6. Стаж керівної роботи (років) 0 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 д/н 
8. Опис:  Призначений ухвалою суду від 14.03.2013 р. Виконував обов’язки керівника ТОВ 
«МТН» з 
 14.03.2013 р по 16.09.2014р. Звільнений з посади у зв’язку з із затвердженням судом мирової  
угоди по справі №914/850/13-г про банкрутство ТОВ «МТН» і з закриттям провадження.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа  
не давала згоди на розголошення паспортних даних. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних  
даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо найменування підприємства та 
попередньої  
посади. 
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРЕДО-АУДИТ" 
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 36632530 
4. Місцезнаходження м. Київ 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4323 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2009 
7. Міжміський код та телефон (044) 550-42-02 
    факс (044) 393-03-15 
8. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги 
  емiтенту 
9. Опис:  Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
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2. Інформація про облігації емітента 
 Дата  Номер  Найменування  Облігації  Номінальна  Кількість у Форма  Загальна  Процентна Термін  Сума  виплаченого 

 Дата  
 реєстрації  свідоцтва про органу, що  (відсоткові,  вартість   випуску  існування та  номінальна   ставка (у  виплати  виплаченого  погашення 
 процентного  
 випуску  реєстрацію  зареєстрував випуск цільові,  (грн) (шт.) форма випуску вартість (грн) відсотках) процентів доходу за звітний  облігацій 
 випуску  дисконтні)  період (грн) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 08.09.2008 12/10/2/08-E Територіальне  відсоткові 1000,00 29500 Документарні  29500000,00 18 з 01.11.08 по  0,00 02.06.2016 
 управління Державної  іменні 02.06.2016р.- 
 комісії з цінних паперів з 1 по 20  
  та фондового ринку у  чис.кож. міс. 
 м.Києві 

Опис: Облігації серії Д. Облігації розміщені в повному обсязі. Мета емісії - поповнення оборотних коштів. Спосіб розміщення - закритий.Фактів лістингу/делістингу не відбувалось. 
У  
зв’язку з із затвердженням судом мирової угоди по справі №914/850/13-г про банкрутство ТОВ «МТН» і з закриттям провадження відсотки по процентним облігаціям не  
нараховуються та невизначено остаточної дати погашення облігацій. 
 29.04.2005 82/2/05 Державна комісія з  цільові 265,00 37730 Документарні  9998450,00 0 д/н 0,00 31.12.2008 
 цінних паперів та  іменні 
 фондового ринку 

Опис: Торгівля здійснювалась на неорганізованому ринку. Лістинг/делістинг не здійснювався. Залучення коштів для будівництва. Відкрите розміщення. У зв’язку з із затвердженням  
судом мирової угоди по справі №914/850/13-г про банкрутство ТОВ «МТН» і з закриттям провадження остаточної дати погашення облігацій не встановлено.



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про зобов’язання емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена  Відсоток за корис- Дата погашення 
 частина боргу  тування коштами  
 (тис.грн) (відсоток річних) 
Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 58974 X X 
у тому числі: X 39498 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 
За безпроцентними іменними облігаціями  18.07.2005 9998 0 31.12.2008 
серії "А", Свідоцтво про реєстрацію  
№82/2/05,від 29.04.2005 

За процентними іменними облігаціями серії  08.09.2008 29500 18 02.06.2016 
"D", Свідоцтво про реєстрацію №  
12/10/2/08-Tвід 08.09.2008 

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X 
 власним випуском): 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X 
 випуском): 
за векселями (всього) X 19476 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за  
кожним видом): 
за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0 X X 
 права (за кожним видом): 
Податкові зобов’язання X 0 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов’язання X 270347 X X 
Усього зобов’язань X 329321 X X 
Опис:  Станом на 30.09.2014 р. на балансі Товариства обліковуються зобов’язання у формі довгострокових та 
поточних 
 зобов’язань, які у сумі склали 329 321 тис. грн. Довгострокові зобов’язання складали 171360 тис. грн., з низ  
зобов'язання за облігаціями склали – 39 498 тис. грн. Загальний розмір поточних зобов’язань склав 157 961 тис. грн.,  
що розподілені наступним чином: векселі видані - 19476 тис. грн.;  інші поточні зобов’язання – 138 485 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2014.10.01 
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЗА  за ЄДРПОУ 14358490 
УЧАСТЮ IНОЗЕМНОГО КАПIТАЛУ "МТН"  
Територія ПОДIЛЬСЬКИЙ за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно- Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 
правова форма  
господарювання 

Вид економічної Купівля та продаж власного нерухомого майна за КВЕД 68.10 
діяльності 
Середня кількість працівників 1 
Адреса,  вул. Сагайдачного, будинок 6 літера «В», м. Київ, 04070, (044) 270-52-45 
телефон 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний  
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 30.09.2014 р. Форма № 1 Код за ДКУД  1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000            0            0 
    первісна вартість 1001            0            0 
    накопичена амортизація 1002            0            0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005            0            0 
Основні засоби 1010            0            0 
    первісна вартість 1011            0            0 
    знос 1012            0            0 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            0            0 
інші фінансові інвестиції 1035            0            0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040            0            0 
Відстрочені податкові активи 1045            0            0 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095            0            0 
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 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100        77034        77034 
    Виробничі запаси 1101            0            0 
    Незавершене виробництво 1102        77034        77034 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104            0            0 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120           73           73 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125          672          828 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0            0 
    з бюджетом 1135           84           65 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155        30150            0 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165           87           87 
    Готівка 1166            0            0 
    Рахунки в банках 1167           87           87 
Витрати майбутніх періодів 1170            0            0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180            0            0 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182            0            0 
    резервах незароблених премій 1183            0            0 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190            0            0 
Усього за розділом II 1195       108100        78087 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 
Баланс 1300       108100        78087 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400           50           50 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405            0            0 
Додатковий капітал 1410            0            0 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415            0            0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (250537) (251284) 
Неоплачений капітал 1425            0 ( )           0 ( ) 
Вилучений капітал 1430            0 ( )           0 ( ) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495 (250487) (251234) 
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення       
Відстрочені податкові зобов’язання 1500            0            0 
Пенсійні зобов’язання 1505            0            0 
Довгострокові кредити банків 1510            0            0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515       190366       171360 
Довгострокові забезпечення 1520            0            0 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530            0            0 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532            0            0 
    резерв незароблених премій 1533            0            0 
    інші страхові резерви 1534            0            0 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595       190366       171360 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605        19476        19476 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615          889            0 
    розрахунками з бюджетом 1620            0            0 
        у тому числі з податку на прибуток 1621            0            0 
    розрахунками зі страхування 1625            8            0 
    розрахунками з оплати праці 1630            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650            0            0 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690       147848       138485 
Усього за розділом III 1695       168221       157961 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       108100        78087 
Примітки: д/н 
Керівник Ясинський Ю.В. 
Головний бухгалтер Ясинський Ю.В. 
 
 КОДИ 
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЗА  Дата  (рік, місяць, число)



 2014.10.01 
УЧАСТЮ IНОЗЕМНОГО КАПIТАЛУ "МТН"  за ЄДРПОУ 14358490 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 9 місяців 2014 року 
 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000          192            0 
Чисті зароблені страхові премії 2010            0            0 
    Премії підписані, валова сума 2011            0            0 
    Премії, передані у перестрахування 2012            0            0 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013            0            0 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014            0            0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (            0 )            0 (
 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (            0 )            0 (
 ) 
Валовий: 2090          192            0 
     прибуток 
     збиток 2095 (            0 )            0 (
 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110            0            0 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111            0            0 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0            0 
Інші операційні доходи 2120          694         2406 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 

    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123            0            0 
Адміністративні витрати 2130 (          494 ) (        11304 ) 
Витрати на збут 2150 (            0 ) (            0 ) 
Інші операційні витрати 2180 (            3 ) (         2701 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190          389            0 
     прибуток 
     збиток 2195 (            0 ) (        11599 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220            0            0 
Інші доходи 2240            0            0 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )        11557 (
 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )            0 (
 ) 
Інші витрати 2270 (         1136 )         2087 (
 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290            0            0 
    прибуток 
    збиток 2295 (          747 )        25243 (
 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300            0            0 



Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350            0            0 
     прибуток 
     збиток 2355 (          747 )        25243 (
 ) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            0            0 
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            0            0 
 Накопичені курсові різниці 2410            0            0 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415            0            0 
 Інший сукупний дохід 2445            0            0 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            0            0 
 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455            0            0 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            0            0 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (747) (25243) 
 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500            0            0 
 Витрати на оплату праці 2505            0            0 
 Відрахування на соціальні заходи 2510            0            0 
 Амортизація 2515            0            0 
 Інші операційні витрати 2520            3         2701 
 Разом 2550            3         2701 
 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600          0,00          0,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605          0,00          0,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610          0,00          0,00 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615          0,00          0,00 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: д/н 

Керівник Ясинський Ю.В. 

Головний бухгалтер Ясинський Ю.В. 
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