
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів. 

Директор       Стародубцева Галина 
Олександрiвна 

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

 
22.10.2018 

(дата) 
Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал  2018 року 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФIНАНСОВО - БУДIВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" 

2. Організаційно-
правова форма   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

3. Ідентифікаційний 
код юридичної особи 33771359 

4. Місцезнаходження  49000 Днiпропетровська область Центральний м. Днiпро проспект 
Карла Маркса, будинок 89 

5. Міжміський код, 
телефон та факс  (056)370-38-15 (0562)32-30-30 

6. Адреса електронної 
пошти finance@sozidatel.dp.ua 

  

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 22.10.2018 

 (дата) 

2. Проміжна 
інформація розміщена 
на сторінці fsc.sozidatel.dp.ua 

власного 
веб-сайту 

22.10.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. 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   

5. 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   

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря   

8. Інформація про вчинення значних правочинів   

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування 
яких створює заінтересованість 

  

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

17. 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  

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

19. 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) 

X 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку X 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності   

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською   



фірмою) 

24. Проміжний звіт керівництва   

25. Твердження щодо проміжної інформації   
26. Примітки Товариство не одержувало лiцензiї на окремi види дiяльнiстi та не належить до будь-яких об'єднань 
пiдприємств. 
Пiдприємство участi у створеннi юридичних осiб не приймало, не здiйснювало емiссiю цiнних паперiв крiм 
цiльових облiгацiй. 
Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. 
Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 
Емiтент не замiнював управителя (пiдприємтсво не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, 
сертифiкатiв ФОН). 
Керуючий iпотекою вiдсутнiй (пiдприємство не є емiтентом  iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, 
сертифiкатiв ФОН). 
Трансформацiя (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалась (пiдприємство не є емiтентом iпотечних 
сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН). 
Змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувались (пiдприємство не є емiтентом iпотечних 
сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН). 
Iпотечне покриття вiдсутнє (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, 
сертифiкатiв ФОН). 
Емiтент не замiнював фiнансову установу, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (пiдприємство не є 
емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН). 
Не має посади корпоративного секретаря, промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО не складає. 
Ревiзiйна комiсiя та наглядова рада - не обранi. 
Депозитарною установою не користуємося. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО - 
БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" 

2. Дата проведення державної реєстрації  11.10.2005 

3. Територія (область)  Днiпропетровська область 

4. Статутний капітал (грн.)  40000.00 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

7. Середня кількість працівників (осіб) 4 

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

68.10  КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 68.31  АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ 
9. Органи управління 
підприємства 

Загальні збори учасників. 
Дирекція очолювана директором. 
Ревізійна комісія та наглядова рада - не обрані. 

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 
батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). 
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість 
фізичних осіб : 
1. ФУРМАН ДІАНА БОРИСІВНА, місцезнаходження : 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 48, квартира 6, ідентифікаційний код 
юридичної особи : 1667905725 
2. ТУРЧИН ЛЕОНІД АРКАДІЙОВИЧ, місцезнаходження : 51263, Дніпропетровська обл., 
Новомосковський район, село Спаське, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 11 Ж, ідентифікаційний код 
юридичної особи : 1699100112 
 
11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ "УКРСОЦБАНК" 

2) МФО банку  300023 

3) Поточний рахунок  26004000080056 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 - 

5) МФО банку  - 

6) Поточний рахунок  - 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
 
 
1. Посада Директор 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Стародубцева Галина Олександрівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1963 
5. Освіта** Вища, Дніпропетровського ордена Трудового Червоного 

Прапора металургійного інституту ім. Л.І. Брежнєва, 1986 
6. Стаж роботи (років)** 15 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

З 2009 року  по 01.04.2011 року була Директором 
департаменту нерухомості Приватного акціонерного 
товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель". 
З 02.04.2011 року по теперішній час займає посаду Директора 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-
будівельний центр "Созидатель". 
 

  
8. Опис    Призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-
будівельний центр "Созидатель" протоколом № 2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Фінансово-будівельний центр "Созидатель" з "02" квітня 2011 року. 
Загальний стаж керівної роботи 15 років.  
Посад на інших підприємствах Директор не займає.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   
Змін у складі посадових осіб не було. 
Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної 
компетенції зборів учасників. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання його рішень. 
  Повноваження та обов'язки директора: 
- керівництво поточною діяльністю Товариства; 
- підготовка річних звітів та балансів Товариства з наступним наданням їх на розгляд та затвердження 
Зборам; 
- забезпечення виконання рішень Зборів та Дирекції; 
- діяти від імені Товариства у межах, передбачених чинним законодавством і Статутом товариства; 
- розробка організаційної структури Товариства; 
- підготовка пропозицій щодо порядку розподілу прибутку; 
прийняття на роботу і звільнення працівників Товариства; 
розпорядження майном Товариства відповідно до Статуту Товариства та рішень Зборів;  
- відповідати за дотримання Статуту і внутрішніх документів, що регламентують роботу Товариства; 
- відповідати за дотримання прав учасників і членів трудового колективу, визначених Статутом і іншими 
внутрішніми документами Товариства; 
- сприяти успішній діяльності Товариства; 
- відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства і нести відповідальність за її 
розголошення; 
- виконувати дії по управлінню справами Товариства виключно в межах повноважень, наданих Статутом. 
 
 
 
1. Посада Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Аносова Ірина Вікторівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1971 
5. Освіта** Вища (спеціальність облік і аудит), ТОВ "Дніпропетровський 

університет економіки та права імені Альфреда Нобеля" 
6. Стаж роботи (років)** 17 
7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

З березня 2006 року по жовтень 2012 року займала посаду 
Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ". 
З 2005 року по березень 2006 року займала посаду Головний 
бухгалтер - КУП "Дніпродорсервіс". 
В даний час займає посаду Головного бухгалтера 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 



"ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за 
сумісництвом. 
 

  
8. Опис    Головний бухгалтер Товариства адміністративно підпорядковується безпосередньо Директору, 
несе відповідальність і користується правами, встановленними чинним законодавством України, Статутом 
Товариства та його внутрішніми документами. 
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера Товариства: 
- організовує та контролює роботу свого відділу; 
- виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та ін.; 
- приймає участь у розробці та здійсненні заходів з дотримання фінансової дисципліни та раціональному 
використанні ресурсів; 
- здійснює прийом та контроль первинної документації по відповідним напрямкам бухгалтерського обліку; 
Займає посаду  з моменту заснування.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   
Змін у складі посадових осіб  не було. 
З жовтня 2012 року займає посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ  "СОЗИДАТЕЛЬ". 
З березня 2006 року по жовтень 2012 року займала посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ". 
З 2005 року по березень 2006 року займала посаду Головний бухгалтер - КУП "Дніпродорсервіс". 
В даний час займає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за сумісництвом. 
 
 
 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
 д/н 0.00 0.000 д/н 
Зобов'язання за цінними паперами Х 18258.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 18258.00 Х Х 

зобов'язання за цiльовими облiгацiями 19.05.2006 18258.00 0.000 16.07.2009 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 
Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 
Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 
Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 38.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 18296.00 Х Х 
Опис Товариство кредитiв не брало. Фiнансова допомога на зворотнiй основi Пiдприємству не надавалась. 
 



2. Відомості про облігації емітента 

 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифіка-

ційний номер 

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні) 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн. 

Процентна 
ставка за 

облігаціям
и (у 

відсотках) 

Термін 
виплати 
проценіт

в 

Сума 
виплачен

ого 
процентн

ого 
доходу у 
звітному 
періоді 
(грн.) 

Дата 
погашенн

я 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

27.04.2006 179/2/06            

Державна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку                                                

UA040624BG03 Цільові           30.40     600590 Бездокумент
арнi iменнi 

        
18257936.00   0.000 0                                                            

0.00 16.07.2009 

Опис 
Облiгацiї серiї G. Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу даної серiї в повному обсязi спрямованi на фiнансування робiт з будiвництва житлового будинку розташованого за 
адресою: м. Днiпропетровськ, в районi вул. Космiчної та вул. Мандрикiвської (друга черга). Облiгацiї не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Спосiб розмiщення - 
вiдкритий. На фондовому ринку купiвля - продаж цiнних паперiв не здiйснювалася. Додаткової емiсiї не було. Дострокового погашення не було. 

 



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) 

Об'єкт розташований в районi вулицi Космiчної та вулицi Мандрикiвської(друга черга) мiста Днiпропетровська. 
Об'єкт введено до експлуатацiї. 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 10 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" 

за ЄДРПОУ 33771359 

Територія  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 12101 
Організаційно-правова форма господарювання  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності  КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

за КВЕД 68.10 

Середня кількість працівників  4   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 49000 м. Днiпро проспект Карла Маркса, будинок 89, т.(056)370-38-
15 
 
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" вересня 2018 р.  

 

                                                                    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 -- -- 

первісна вартість 1001 -- -- 
накопичена амортизація 1002 -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 2807 2267 
первісна вартість 1011 3165 2692 
знос 1012 358 425 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 4 4 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 2811 2271 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 -- -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 116 244 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6365 6359 
Поточні фінансові інвестиції 1160 11325 11325 
Гроші та їх еквіваленти 1165 20 12 
Рахунки в банках 1167 20 12 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 17826 17940 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 20637 20211 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 40 40 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 1 1 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2190 1874 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 2231 1915 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 10 25 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 10 25 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 10 25 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 18258 18258 

товари, роботи, послуги 1615 -- -- 
розрахунками з бюджетом 1620 127 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 3 3 
розрахунками з оплати праці 1630 8 10 
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
Усього за розділом IІІ 1695 18396 18271 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 20637 20211 
 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2018 року 
 
 
Директор ________________ Стародубцева Галина Олександрiвна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Аносова Iрина Вiкторiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 10 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 
"СОЗИДАТЕЛЬ" 

за ЄДРПОУ 33771359 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 3 квартал 2018 року  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 1559 1585 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (1057) (--) 

Валовий:   
     прибуток  2090 502 1585 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 -- -- 
Адміністративні витрати  2130 (418) (344) 
Витрати на збут 2150 (140) (83) 
Інші операційні витрати  2180 (260) (246) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- 912 

     збиток   2195 (316) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 -- 912 

збиток 2295 (316) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 -- 912 

     збиток  2355 (316) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -316 912 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 3 3 
Витрати на оплату праці 2505 240 178 
Відрахування на соціальні заходи 2510 53 39 
Амортизація 2515 67 67 
Інші операційні витрати 2520 455 386 
Разом 2550 818 673 
 
 

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 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2018 року 
 
 
Директор ________________ Стародубцева Галина Олександрiвна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Аносова Iрина Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 10 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" 

за ЄДРПОУ 33771359 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 3 квартал 2018 року  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 890 -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2136 -- 
Інші надходження 3095 -- -- 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (2225) (--) 

Праці 3105 (205) (--) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (55) (--) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (548) (--) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (119) (--) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (327) (--) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (102) (--) 
Інші витрачання 3190 (1) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8 -- 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -8 -- 
Залишок коштів на початок року 3405 20 -- 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 12 -- 
 
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 9 мiсяцiв 2018 р. 
 
 



Директор ________________ Стародубцева Галина Олександрiвна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Аносова Iрина Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2018 10 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 
"СОЗИДАТЕЛЬ" 

за ЄДРПОУ 33771359 

 
Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2018 року  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 40 -- -- 1 2190 -- -- 2231 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 40 -- -- 1 2190 -- -- 2231 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- -316 -- -- -316 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -316 -- -- -316 
Залишок на кінець року 4300 40 -- -- 1 1874 -- -- 1915 
 
Звiт про власний капiтал за 9 мiсяцiв 2018 року 
 
 
Директор ________________ Стародубцева Галина Олександрiвна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Аносова Iрина Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 
 


