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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  Струков Олег Анатолiйович 

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

 

МП 

26.04.2013 

(дата) 

 

 

 

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2013 року 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 32294897 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 (044) 530-03-32, (044) 530-03-32 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 ye.melnichenko@fozzy.ua  

 

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013 

 (дата) 

2.2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці http://www.fozzy.ua в мережі Інтернет 26.04.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Інформація про емітента X 

2. Інформація 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  

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

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  

17. 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)  

18. Примітки: До складу змiсту квартальної звiтностi емiтента не включенi наступнi пункти:  

Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не реєструвалося.  

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента 

не реєструвалося.  

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери  емiтента" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не 

реєструвалося.  

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " - емiтент не займається переробною, 

добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. 

"Iнформацiя про  собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається переробною, добувною 

промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. 

"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" - емiтент не приймав участi у створеннi iнших 

юридичних осiб протягом звiтного перiоду.  

"Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод 

емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.  

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
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3. Інформація про емітента 

3.1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" 

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

 А00 № 088362 

3.3. Дата державної реєстрації 

 02.12.2002 

3.4. Територія (область) 

 Київська 

3.5. Місцезнаходження 

 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5 

3.6. Статутний капітал (грн.) 

 16500 

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

3.9. Чисельність працівників (чол.) 

 4652 

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

 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

3.11. Органи управління підприємства 

 Управлiння Товариством здiйснюють: Вищий орган управлiння Товариства Загальнi збори учасникiв та 

Виконавчий орган Товариства  Директор. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв Товариства. 

Загальнi збори складаються з учасникiв або призначених ними представникiв. Представники учасникiв можуть бути 

постiйними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замiнити свого представника, 

сповiстивши про це iнших учасникiв. Кiлькiсть голосiв кожного з учасникiв на Загальних зборах визначається 

пропорцiйно частцi учасника в Статутному капiталi Товариства. Загальнi збори учасникiв обирають Голову зборiв. 

Загальнi збори розпочинає Голова зборiв. Позачерговi Збори учасникiв скликаються Головою зборiв або 

виконавчим органом Товариства. Загальнi збори можуть приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi 

Товариства. Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснюється виконавчим органом Товариства  

Директором. Директор призначається та звiльняється Загальними борами учасникiв Товариства. Директор вирiшує 

всi питання дiяльностi Товариства, делегованi йому Загальними зборами учасникiв. Директор пiдзвiтний Загальним 

зборам учасникiв та несе перед ними вiдповiдальнiсть за виконання їх рiшень. Директор не має права приймати 

рiшення обов'язковi для учасника Товариства, без згоди Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор має 

право представляти Товариство та виконувати дiї вiд iменi Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням 

обмежень, що передбаченi Статутом Товариства. 

3.12. Засновники емітента 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 

25294089), мiсцезнаходження: 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця 

Промислова, будинок 5, частка в статутному капiталi становить 0 % (нуль вiдсоткiв); Фiльченков Дмитро 

Валерiйович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2718918630) частка в статутному капiталi 

становить 0 % (нуль вiдсоткiв). 

 

4. Інформація про посадових осіб емітента 

4.1. Посада 

 Директор 

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Струков Олег Анатолiйович 

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 АЕ 335361 25.06.1996 Амур-Нижньоднiпровський РВДМУ УМВС України в Днiпровськiй областi 

4.4. Рік народження 

 1972 

4.5. Освіта 

 Вища 
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4.6. Стаж керівної роботи (років) 

 10 

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор з операцiйної дiяльностi ТОВ "ФОРА" 

4.8. Опис 

 Призначений загальними зборами учасникiв Товариства вiд 14.09.2012 р. (Протокол № 18/12 вiд 14.09.2011 

р.). Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi або посадовi 

злочини. Iншi посади, що займає особа: особа не займає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Попередня посада: 

Директор з операцiйної дiяльностi ТОВ "ФОРА". Стаж керiвної роботи: 10 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди 

надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи 

вiдбувались вiдповiдно до рiшення учасникiв Товариства. 

 

4.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шабельник Вячеслав Михайлович 

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 899155 10.07.1998 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 

4.4. Рік народження 

 1977 

4.5. Освіта 

 Вища 

4.6. Стаж керівної роботи (років) 

 9 

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер ТОВ "ФОРА-СХIД" 

4.8. Опис 

 Прийнятий на посаду вiдповiдно до Наказу № 453к вiд 14.05.2012 р. Повноваження та обов'язки - згiдно 

Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: 

особа не займає керiвних посад на iнших пiдприємствах. Попередня посада: Головний бухгалтер ТОВ "ФОРА-

СХIД". Стаж керiвної роботи: 9 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх 

документiв Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи вiдбувались згiдно наказу виконавчого 

органу Товариства. 

 

 

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

5.1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

5.2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 35917889 

5.4. Місцезнаходження 

 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ № 498004 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 19.11.2009 

5.7. Міжміський код та телефон 

 (044) 585-42-40 

5.8. Факс 

 (044) 585-42-40 

5.9. Вид діяльності 

 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

5.10. Опис 

 Договiр № Е515/11 вiд 23.03.2011 р. Товариство самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв. 
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5.1. Найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" 

5.2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 26237202 

5.4. Місцезнаходження 

 49051, Україна, Днiпропетровська обл., Самарський р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Курсантська, будинок 24 

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ № 581264 

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 04.05.2011 

5.7. Міжміський код та телефон 

 (0562) 312-077 

5.8. Факс 

 (0562) 312-077 

5.9. Вид діяльності 

 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -  депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

5.10. Опис 

 Договiр № Д-599 вiд 08.06.2012 р. Товариство самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 
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6. Відомості про цінні папери емітента 

 

6.2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу за 

звітний 

період (грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

12.07.2011 86/2/11 Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

відсоткові 1000 120000 Бездокументар

ні іменні 

120000000 14 щоквартальн

о 

2128900 30.07.2014 

Опис 

Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй у сумi 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок будуть використанi для додаткового 

фiнансування програм розвитку мережi магазинiв торгiвельної марки "ФОРА". Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення 

облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Проводився аукцiон по розмiщенню 

облiгацiй цього випуску на ПАТ "Українська бiржа" - розмiщено 120 000 (сто двадцять тисяч) штук облiгацiй на суму 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) 

гривень 00 копiйок. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вторинний ринок. Iнформацiя про зовнiшнi 

ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вiдсутня. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових 

бiржах: облiгацiї Товариcтва у звiтномуперiодi не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на жоднiй фондовiй бiржi. Мета додаткової емiсiї: додаткової 

емiсiї облiгацiй за звiтний перiод не проводилось. Спосiб розмiщення: розмiщення облiгацiй товариства здiйснювалось вiдповiдно до проспекту емiсiї 

Товариства. 
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7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 

7.1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток від 

користування 

коштами (% 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 139640,35 X X 

у тому числі:  

фiнансовий кредит 01.08.2006 6427,97 11 28.08.2014 

фiнансовий кредит 06.10.2006 5587,11 11 26.08.2014 

фiнансовий кредит 31.01.2007 821,66 11 26.08.2014 

фiнансовий кредит 28.12.2006 1307,53 6 27.12.2013 

фiнансовий кредит 03.12.2010 38053,85 20 01.10.2015 

фiнансовий кредит 17.09.2007 3870,21 12 07.06.2013 

фiнансовий кредит 12.11.2007 9991,25 13 26.08.2014 

фiнансовий кредит 12.02.2008 11747,5 19 26.08.2014 

фiнансовий кредит 24.07.2008 8106,76 11 26.08.2014 

фiнансовий кредит 27.06.2008 4979,61 12 14.06.2013 

фiнансовий кредит 25.12.2009 29000 17 26.07.2016 

фiнансовий кредит 09.08.2011 5625 15 27.09.2013 

фiнансовий кредит 19.10.2011 14121,9 19 26.08.2014 

фiнансовий кредит 26.02.2013 0 20 25.02.2014 

Зобов’язання за цінними паперами X 59000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 59000 X X 

за облiгацiями (за кожним власним 

випуском) 

12.07.2011 59000 14 30.07.2014 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1729,2 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 67483,1 X X 

Інші зобов'язання X 385646,2 X X 

Усього зобов'язань X 653498,85 X X 

Опис Вiдсутнi зобов'язання: за iпотечними цiнними паперами, за 

сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у 

тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права. 
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КОДИ 

Дата 31.03.2013 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" 
за ЄДРПОУ 32294897 

Територія Київська область, м.Вишневе за КОАТУУ 3222410600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 

за КВЕД 47.11 

Середня кількість працівників: 4652 

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 530-03-32 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2013 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 243 220 

    первісна вартість 1001 388 394 

    накопичена амортизація 1002 ( 145 ) ( 174 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1799 2606 

Основні засоби 1010 167416 166237 

    первісна вартість 1011 318050 329142 

    знос 1012 ( 150634 ) ( 162905 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 1861 1851 

    первісна вартість 1016 2140 2140 

    знос 1017 ( 279 ) ( 289 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 140000 140000 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6676 1908 

Відстрочені податкові активи 1045 3864 4178 

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 321859 317000 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 175360 141513 

Виробничі запаси 1101 3724 2969 

Незавершене виробництво 1102 0 0 
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Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 171636 138544 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 14727 12489 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 16374 34513 

    з бюджетом 1135 212 3 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37614 15633 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 83440 62969 

Готівка 1166 13256 8451 

Рахунки в банках 1167 0 54518 

Витрати майбутніх періодів 1170 1656 1670 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    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 11220 3398 

Усього за розділом II 1195 340603 272188 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 662462 589188 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований капітал 1400 17 17 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 218 218 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -66768 -64547 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -66533 -64312 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 118658 115769 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 149262 126483 

Довгострокові забезпечення 1520 4152 4563 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 
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у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    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 272072 246815 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 41541 23871 

    товари, роботи, послуги 1615 393838 358031 

    розрахунками з бюджетом 1620 1805 1729 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1112 1075 

    розрахунками з оплати праці 1630 2863 2796 

    одержаними авансами 1635 2141 2594 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    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 13623 16589 

Усього за розділом IІІ 1695 456923 406685 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 662462 589188 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Струков О.А. 

 

Головний бухгалтер   Шабельник В.М. 
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КОДИ 

Дата 31.03.2013 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРА" 
за ЄДРПОУ 32294897 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 1 квартал 2013 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 833498 696253 

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 ( 667143 ) ( 556042 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 166355 140211 

    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 12680 3016 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4620 ) ( 6012 ) 

Витрати на збут 2150 ( 157135 ) ( 127851 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4744 ) ( 33 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 12536 9331 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 1643 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 443 225 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 10311 ) ( 10559 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 553 ) ( 207 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2115 433 
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    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 106 -47 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2221 386 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За 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 2221 386 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 20742 8145 

Витрати на оплату праці 2505 17207 14489 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6236 5223 

Амортизація 2515 12383 10903 

Інші операційні витрати 2520 109931 95136 

Разом 2550 166499 133896 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Струков О.А. 

 

Головний бухгалтер   Шабельник В.М. 

 

 


