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

Хмара Ольга Афанасiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.10.2015

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ольшаницький Елеватор"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
38435063
4. Місцезнаходження
09712, с. Мисайлiвка, вул . Ленiна, 42-А
5. Міжміський код, телефон та факс
0456 22 23 87 0456 22-23-87

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

22.10.2015

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

22.10.2015

http://olshanitsa.com//
(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

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) 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)

X

19. Примітки:
Посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не передбачено i не створено.
В звiтному перiодi пiдприємство не приймало участi в створенi iнших юридичних осiб.
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД;
пiдприємство надає послуги по зберiганню зерна, виробництвом пiдприємство не займається.
Через вищезазначенi фактори вiдповiднi форми звiту не заповнювались.
Квартальна фiнансова звiтнiсть емiтента, не складалася вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Емiтент не є акцiонерним товариством, не здiйснював емiсiї акцiй, тому iнформацiя вiдсутня.
Процентних та цiльових облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв, емiсiя яких
пiдлягає реєстрацiї не випускалось. Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами,
за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними
цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Емiтент не має цiльових
облiгацiй пiдприємств, тому Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Ольшаницький Елеватор"

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

АВ 850119

3. Дата проведення державної
реєстрації

14.06.2013

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

2000000

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)

46

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

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном,
насiнням i кормами для тварин, 52.10 Складське
господарство, д/н д/н

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства: Загальнi Збори Учасникiв
Товариства. Вони складаються з Учасникiв Товариства або
призначених ними представникiв. Виконавчий орган
Товариства, директор Товариства Ревiзiйна комiсiя як
орган,що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчтого
органу Товариства та обирається виключно iз числа
учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається
Загальними зборами Учасникiв з їх числа в кiлькостi трьох
осiб

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

АТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

3) поточний рахунок

26000178708001

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

АТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

6) поточний рахунок

26000178708001

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

вiдповiднiсть послуг
iз зберiгання зерна та
продуктiв його
переробки

6097

18.07.2013

Державна Iнспекцiя Сiльського
Господарства України

Необмежена

Опис

Сертифiкат вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки №6097
вiд18.07.13р. виданий Державною Iнспекцiєю Сiльського Господарства України. Термiн дiї з
18.07.13 та дiє - безстроково. Цей Сертифiкат посвiдчує, що послуги iз зберiгання зерна та
продуктiв його переробки якi надає ТОВ Ольшаницький Елеватор", вiдповiдають правилам i
стандартам, нормативно-правовим актам зберiгання зерна i продуктiв його переробки на
зерновому складi.

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

Директор
Хмара Ольга Афанасiївна

МЕ 103378 17.10.1998 Василькiвське МВ ГУ МВС України в
Київськiй областi

4. Рік народження

1964

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

1

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

З 16.03.2006р. по 05.08.2008р. - Директор ТОВ " Журавлiвського
ХПП". З 20.08.2008р. по теперiшнiй час працює Директором ТОВ
"Медвинське Хлiбоприймальне Пiдприємство".

8. Опис

Хмара Ольга Афанасiiвна була прийнята на посаду директора
ТОВ "Ольшаницький Елеватор" Наказом №56-к вiд 15.06.2015 р.
на пiдставi Протоколу №11/06/15-01 Зборiв Учасникiв
Товариства вiд 11.06.2015р. Освiта вища. Повноваження
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Змiни у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод були: 12.06.2015р. звiльнивяся за власним
бажанням Директор Дегтяр Володимир Володимирович, по
данному питанню було подано особливу iнформацiю вiд
12.06.2015р.

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
Куряченко Свiтлана Олександрiвна

СК 412250 04.01.1997 Рокитнянським РВ ГУ МВС України в
Київськiй обл.

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

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

2
З 04.04.2012 по 17.07.2013р. – головний бухгалтер ТОВ
"Рокитнянський комбiкормовий завод".
Куряченко Свiтлана Олександрiвна була прийнята на посаду

головного бухгалтера 18.07.2013р. наказом №53-к вiд 18.07.13р.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ТОВ 'Рейтингове агентство 'IBI-Рейтинг'
Товариство з обмеженою відповідальністю
33262696
03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014.

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

3

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.04.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(+38 044) 362-9084 (044) 521-20-15
Послуги по визначенню кредитного рейтингу
Надає послуги в областi незалежної оцiнки кредитоспроможностi
суб'єктiв запозичень iз визначенням кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою. Кредитнi рейтинги визначають
позичальникам (пiдприємствам, банкам, страховим компанiям,
органам мiсцевого самоврядування), а також їх окремим борговим
iнструментам (облiгацiям, позикам i т.п.). В Українi iснує законодавча
вимога про обов'язкове ретингування випускiв облiгацiй з метою
iнформування потенцiйних iнвесторiв про ризики iнвестування.
Визначення та поновлення кредитного рейтингу цiнних паперiв
(облiгацiй).
Приватна аудиторська фiрма 'Аудитсервiс'
Приватне підприємство
21323931
29013, м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 26

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

0128

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування

(0382) 658-167 (0382) 704-083
Аудиторська дiяльнiсть
Надає аудиторськi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство
21672206
01133 м. Київ м. Київ вул. Щорса, буд. 31

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД 043421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 522-88-08, 522-92-09, 522-93-13 (044) 522-85-53
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку: дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку
Здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, надає
iнформацiйнi послуги, що пов'язанi з їх професiйною дiяльнiстю, iншi
послуги вiдповiдно до наявної лiцензiї , статут, положень бiржi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Публічне акціонерне товариство
09806443
01032, г. Киев, ул. С.Петлюры, 30

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 642020

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.05.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

+38 (044) 393-25-50 (51) +38 (044) 393-25-80
Надання банкiвських послуг
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» , що
здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами, а саме андеррайтингу, що видана Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку серiя АЕ 642020 вiд
13.05.2015 року, строк дiї з 14.05.2015 року та дiє безстроково.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
г. Киев, 04071, ул. Нижний Вал, 17/8
АВ 581322

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

25.05.2011
(044)3777265 (044)3777265

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Депозитарна дiяльнiсть.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
08.05.2015

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40/2/2015-Т

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

15000

Бездокументарні
іменні

15000000

22

з 31.08.2015
по 01.09.2015

822750

26.05.2020

Облiгацiї серiї А є iменними, вiдсотковими, звичайними (незабезпеченими). Укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй було проведене емiтентом iз залученням андерайтера - ПАТ
«ТАСКОМБАНК» на бiржi ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» - 10.07.15р. Подальшi укладання договiр купiвлi-продажу облiгацiй буде проводитись серед юридичних i фiзичних осiб, резидентiв та
нерезидентiв України на фондовiй бiржi Публiчне акцiонерне товариство «фондова бiржа ПФТС» вiдповiдно до правил та регламенту вищезазначеної бiржi за дорученням Емiтента, Андеррайтером АТ
«ТАСКОМБАНК». Торгiвля цiнними паперами Емiтента буде здiйснюватися на внутрiшнiх ринках. Станом на 30.09.2015р. облiгацiї ще не знаходяться в бiржовому реєстрi. Виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями здiйснюються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв якi вказанi в проспектi емiсiї облiгацiй. Вiдсоткова ставка на перший (з 01.06.15 по 30.08.15) – другiй (з 31.08.15 по 29.11.15)
вiдсотковi перiоди для облiгацiй встановлюється в розмiрi 22% (двадцять два) вiдсоткiв рiчних.
Вiдсотковi ставки на iншi перiоди встановлюється за рiшенням емiтента.Емiтент зобов’язаний здiйснити викуп облiгацiя облiгацiй за їх номiнальною вартiстю у дати викупу, вказанi в проспектi.
Кошти якi будуть залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй серiї «А» використовуватимуться в господарськiй дiяльностi пiдприємства.
14.07.2015р. було визначено довгостроковий кредитний рейтинг вiдсоткових облiгацiй ТОВ "Ольшаницький Елеватор" серiї А на рiвнi uaBBB прогноз стабiльний. рейтинг був наданий рейтинговим
агенством ТОВ "Рейтингове агенство"IВI-Рейтинг".

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

15000

X

X

X

15000

X

X

10.07.2015

15000

22

26.05.2020

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

21.4

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

50000

X

X

Інші зобов'язання

X

72954.4

X

X

Усього зобов'язань

X

137975.8

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
власним випуском):
забов'язання за цiнними
паперами

Опис:

Пiдприємство не має зобовязань за банкiвськими кредитами, векселями, сертифiкатами
ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, iпотечними ЦП, iншими
цiнними паперами з приводу чого такi поля не заповненi.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 10 | 01
число)
Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Ольшаницький Елеватор"

за ЄДРПОУ

Територія

38435063

за КОАТУУ 3220683601

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

240

46,21

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

09712, Київська обл., Богуславський район,
с. Мисайлiвка, вул. Ленiна, 42-А, +380456
22-23-87
Форма № 1-м
1. Баланс
на 30.09.2015 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

6.2

Основні засоби:

1010

765.0

899.8

- первісна вартість

1011

1014.5

1402.3

- знос

1012

( -249.5 )

( -502.5 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

765

906

Запаси

1100

15352.7

205.1

- у тому числі готова продукція

1103

15251.0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

4067.7

2359.7

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

3926.7

14136.7

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4799.8

108920.2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

6536.2

19180.1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

285.9

252.5

Усього за розділом II

1195

34969.0

145054.2

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

1200

0

0

Баланс

1300

35734.0

145960.3

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

2000

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3856.6

5984.4

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

3857.6

7984.4

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

91.4

15103.4

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

26054

70494.7

розрахунками з бюджетом

1620

0.3

21.4

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

51.9

- з оплати праці

1630

14

106.9

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

5716.7

52197.4

Усього за розділом IІІ

1695

31785

122872.4

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

1700

0

0

Баланс

1900

35734.0

145960.3

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

59976.4

4077.9

Інші операційні доходи

2120

( 71561.6 )

(0)

Інші доходи

2240

481.7

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

132019.7

4077.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -68655 )

( -1554.5 )

Інші операційні витрати

2180

( -57314.4 )

( -1548.2 )

Інші витрати

2270

( -3224.6 )

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( -129194.0 )

( -3102.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

( 2825.7 )

( 975.2 )

Податок на прибуток

2300

( -697.9 )

( -17.7 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

2127.9

957.4

Примітки до
балансу

Баланс суб'єкта малого пiдприємництва складений вiдповiдно до вимог Закону
України та Податкового Кодексу України, Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 p. №
996-XIV, Порядок подання фiнансової звiтностi, затверджений постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. № 419, Положення
(стандарти) бухгалтерського облiку: — П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта
малого пiдприємництва".

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Звiт про фiнансовi результатии суб'єкта малого пiдприємництва складений
вiдповiдно до вимог Закону України та Податкового Кодексу України, Закону
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16
липня 1999 p. № 996-XIV, Порядок подання фiнансової звiтностi,
затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р.
№ 419, Положення (стандарти) бухгалтерського облiку: — П(С)БО 25
"Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".

Керівник

Хмара Ольга Афанасiївна

Головний
бухгалтер

Куряченко Свiтлана Олександрiвна

