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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.

Керiвник Конюхов Олександр Вiталійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
28.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЖИТЛОБУД - 2"

2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
01270351

4. Місцезнаходження
Харківська , -, 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 12

5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 752-34-01 (057) 752-34-01

6. Електронна поштова адреса
info@zhilstroj-2.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Відомості НКЦПФР № 82 (1835) 30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці zhilstroj-2.ua в мережі Інтернет 21.05.2014
(адреса сторінки) (дата)



Зміст

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 рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. 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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

33. Примітки

Емiтент у 2013 роцi не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря не призначалась.
У роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" зазначено у п. 2 серiю i номер
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв ААВ 515082 виданої 20.12.2013р., у п. 3 вказана дата державної
реєстрацiї емiтента згiдно iз Свiдоцтвом про державну реєстрацiю Юридичної
особи, серiя А 01 № 428255.
Iнформацiя за п. 16-27 Змiсту не надається у зв'язку з вiдсутнiстю вiдповiдних
данних.
Звiт про стан об'єкту нерухомостi не подається, оскiльки у звiтньому роцi
цiльовi облiгацiї пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, емiтентом
не випускалися.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд - 2"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 515082

3. Дата проведення державної реєстрації
02.12.1993

4. Територія (область)
Харківська

5. Статутний капітал (грн)
2240000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

651
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
23.63 Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є Загальнi збори Учасникiв, Наглядова рада, Керуючий i
Ревiзiйна комiсiя.

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

ХОД "Райффайзен банк "Аваль"
2) МФО банку

380805
3) поточний рахунок

26004414162
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"
5) МФО банку

320702



6) поточний рахунок
26004065961001

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

Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв
архiтектури 573785 25.03.2011

Державна
архiтектурно-
будiвельна
iнспекцiя
України

26.03.2016

Опис По закiнченю дiї емiтент має намiр оновити
лiцензiю.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Керуючий
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конюхов Олександр Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища, iнженер-будiвельник
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Керуючий АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003 р.,
Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiщнiй час
9) Опис
Керуючий АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003 р.,
Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.



Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кроленко Юрiй Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1938
5) освіта**
вища, iнженер-будiвельник
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Голова наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» з
28.11.2003р., Голова наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Голова наглядової ради АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 28.11.2003р.,
Голова наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вольвiч Вiра Григорiвна



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища, iнженер-будiвельник
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Начальник вiддiлу труда та зарплати АТ
«ЖИТЛОБУД-2» з 01.06.2006 р., Начальник вiддiлу труда та зарплати ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з
21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Начальник вiддiлу труда та зарплати АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 01.06.2006 р.,
Начальник вiддiлу труда та зарплати ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимов Леонiд Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**



Попереднi посади, якi займала посадова особа: Начальник вiддiлу продаж АТ «ЖИТЛОБУД-2» з
01.07.2006 р. по 22.12.2009р., Заступник керуючого з економiки та фiнансiв АТ "ЖИТЛОБУД-2" з
22.12.2009 р., Заступник керуючого з економiки та фiнансiв ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" з 21.01.2011р.
по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Начальник вiддiлу продаж АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 01.07.2006 р. по 22.12.2009р.,
Заступник керуючого з економiки та фiнансiв АТ "ЖИТЛОБУД-2" з 22.12.2009 р.,
Заступник керуючого з економiки та фiнансiв ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" з 21.01.2011р. по теперiшнiй
час.
"08" лютого 2008 року Наказом Директора Товариства (Наказ № 1 вiд 08.02.2008 року) Максимов
Леонiд Євгенович прийнятий на посаду директора (за сумiсництвом) ТОВ "МIНI-МАКС" на
невизначений термiн.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалов Микола Вiсильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня, каменщик
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Каменщик АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 02.07.2002р.,
Каменщик ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Каменщик АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 02.07.2002р.,



Каменщик ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казарiнова Надiя Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища, менеджер-економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Головний бухгалтер АТ «ЖИТЛОБУД-2» з
04.02.2000 р., Головний бухгалтер ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Головний бухгалтер АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 04.02.2000 р.,
Головний бухгалтер ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Переверзева Лiдiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1939
5) освіта**
Середня-спецiальна, технiк-будiвник
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Начальник виробничого вiддiлу АТ «ЖИТЛОБУД-
2» з 01.02.2001р., Начальник виробничого вiддiлу ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по
теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Начальник виробничого вiддiлу АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 01.02.2001р.,
Начальник виробничого вiддiлу ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011 р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надеiна Любов Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Середня-спецiальна, штукатур
6) стаж керівної роботи (років)**



0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Штукатур АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 06.08.1984р.,
Штукатур ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Штукатур АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 06.08.1984р.,
Штукатур ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щебликiна Любов Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, бакалавр з фiнансiв та кредиту
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi займала посадова особа: Бухгалтер Iк АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 05.05.1999 р.,
Бухгалтер Iк ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.01.2011 по теперiшнiй час
9) Опис
Бухгалтер Iк АТ «ЖИТЛОБУД-2» з 05.05.1999 р.,
Бухгалтер Iк ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»з 21.01.2011р. по теперiшнiй час.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Змiн на посадi протягом звiтного року не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента передбаченi статутом Товариства.



Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував.
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23915446

Місцезнаходження 61002 * Харківська - мiсто Харкiв вул. Сумська, буд 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 393906

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012

Міжміський код та телефон (057) 719-49-01

Факс (057) 719-49-01

Вид діяльності Фiнансовi послуги. Брокерська дiяльнiсть.

Опис Надає послуги з посередництва за договорами по цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Азово-Чорноморська iнвестицiйна компанiя у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23915446

Місцезнаходження 61002 * Харківська - мiсто Харкiв вул. Сумська, буд 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 393907

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2008

Міжміський код та телефон (057) 719-49-01

Факс (057) 719-49-01

Вид діяльності Фiнансовi послуги. Дилерська дiяльнiсть.

Опис Надає послуги з посередництва за договорами по цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Спiка - Аудит "

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23464570

Місцезнаходження 61010 ** Харківська - м. харкiв вул. Червоношкiльна набережна, буд.
16

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

0861

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

Міжміський код та телефон (057) 164-81-54

Факс (057) 164-81-54



Вид діяльності Бухгалтерський облiк й аудиту, консультування з питань
оподаткування.

Опис Аудит фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Юридична фiрма "Глобус"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 14058055

Місцезнаходження 61003 ** Харківська - м. Харкiв вул. Унiверситетська, буд. 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (057) 731-60-92

Факс (057) 731-60-92

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права

Опис Iнформацiйно-консультацiйнi послуги у сферi права.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Страхова компанiя „Українська страхова група”

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30859524

Місцезнаходження 61057 ** Харківська - м. Харкiв вул. Чернишевського, буд. 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон (057) 766-45-85

Факс (057) 766-45-85

Вид діяльності Страхування (крiм страхування життя)

Опис Послуги зi страхування заставного майна.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

IBI-РЕЙТИНГ

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 33262696

Місцезнаходження 03164 ** Київська - м. Київ вул. Обухiвська, буд. 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

№ 3

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010



Міжміський код та телефон (044) 521-20-15

Факс (044) 521-20-15

Вид діяльності Рейтингування

Опис Послуги з оцiнки рейтингу будiвельної дiяльностi.



X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8

29.12.2012 315/2/12
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

1000 110000 Бездокументарні
іменні 110000000 06.05.2023

Опис Дисконтнi iменнi облiгацiї серiї I.
Спосiб розмiщення облiгацiй: приватний.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення: 19659.85 21259.89 0 0 19659.85 21259.89

будівлі та споруди 11806.67 11182.58 0 0 11806.67 11182.58

машини та
обладнання 6045.25 6674.08 0 0 6045.25 6674.08

транспортні засоби 1570.6 3178.84 0 0 1570.6 3178.84

інші 237.33 224.39 0 0 237.33 224.39

2. Невиробничого
призначення: 3309.15 4279.11 0 0 3309.15 4279.11

будівлі та споруди 2528.61 2419.5 0 0 2528.61 2419.5

машини та
обладнання 232.28 224.5 0 0 232.28 224.5

транспортні засоби 541.26 1628.31 0 0 541.26 1628.31

інші 7 6.8 0 0 7 6.8

Усього 22969 25539 0 0 22969 25539

Опис Термiни та умови користування основними засобами:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - вiд 1 до 75 рокiв; машини та обладнання - вiд 1 до
10 рокiв; транспортнi засоби - вiд 1 до 25 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - вiд 1 до
15 рокiв; тимчасовi (не титульнi) споруди - вiд 1 до 4 рокiв.
Ступiнь використання основних засобiв: 1 група - 90%; 2 група - 75%; 3 група - 70%; 4 група -
80%; 5 група - 100%. Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013р. складає 46005 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн) 7269 6408

Статутний капітал (тис.
грн.) 2240 2240

Скоригований статутний
капітал (тис. грн) 2240 2240

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням
ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485.

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд- 2"
становить 7269,0 тис. грн., що вище розмiру статутного капiталу та вiдповiдає вимогам
законодавства, а саме, статтi 144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата Непогашена Відсоток за Дата



виникнення частина боргу (тис.
грн.)

користування коштами
(відсоток річних)

погашення

Кредити банку X 23805 X X

у тому числі:

ПАТ „Банк Нацiональний кредит” 21.11.2011 10755.74 18.5 07.11.2014

ПАТ „Банк нацiональний кредит” 29.02.2012 9941.45 23.47 01.06.2015

ПАТ „Банк Золотi ворота” 05.04.2013 3107.81 24 02.12.2014

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском): X 69461 X X

Облiгацiї серiї I, 315/2/12 29.12.2012 69461 0 06.05.2023

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 488 X X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 132289 X X

Усього зобов'язань X 231043 X X

Опис: д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Спiка -
Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи) 23464570

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Харкiв, вул
Червоношкiльна набережна,

буд. 16

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0861 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013

Думка аудитора*** умовно-позитивна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

Територія за КОАТУУ 6310136300

Організаційно-
правова форма
господарювання

за КОПФГ 250

Вид економічної
діяльності за КВЕД 41.20

Середня кількість
працівників 651

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 12

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 125 111 0

первісна вартість 1001 361 363 0

накопичена амортизація 1002 236 252 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 14313 16057 0

Основні засоби: 1010 22969 25539 0

первісна вартість 1011 41162 46005 0

знос 1012 18193 20466 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0



накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 540 22611 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 314 235 0

Відстрочені податкові активи 1045 174 169 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 38435 64722 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 132723 124619 0

Виробничі запаси 1101 15417 18642 0

Незавершене виробництво 1102 47567 65443 0

Готова продукція 1103 69739 40534 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги 1125 18903 44327 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 15372 14462 0

з бюджетом 1135 0 16 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 11 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 188 209 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 31404 68372 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 1041 2587 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 1041 2587 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0



Інші оборотні активи 1190 14783 12752 0

Усього за розділом II 1195 214414 267344 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 252849 332066 0

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2240 2240 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4168 5029 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 6408 7269 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 5341 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 69461 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 150367 122605 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 155708 192066 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 24411 23805 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 47020 78055 0

за розрахунками з бюджетом 1620 789 488 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 294 34 0

за розрахунками з оплати праці 1630 970 1152 0

за одержаними авансами 1635 14552 23678 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 2697 5519 0

Усього за розділом IІІ 1695 90733 132731 0

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 252849 332066 0

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталійович

Головний бухгалтер Казарiнова Надiя Вiталiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 158048 95146

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 ( 134080 ) ( 89270 )

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

Валовий:
прибуток 2090 23968 5876

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 1111 2565

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 ( 9935 ) ( 9624 )

Витрати на збут 2150 ( 1519 ) ( 1426 )

Інші операційні витрати 2180 ( 5962 ) ( 9573 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 )



сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 7663 0

збиток 2195 ( 0 ) ( 12182 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 107241 53142

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 6233 ) ( 5876 )

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

Інші витрати 2270 ( 107101 ) ( 49792 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 1570 0

збиток 2295 ( 0 ) ( 14708 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 709 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 861 0

збиток 2355 ( 0 ) ( 14708 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

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 861 14708

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 91876 63735

Витрати на оплату праці 2505 17213 15552

Відрахування на соціальні заходи 2510 6567 5927

Амортизація 2515 2927 2280



Інші операційні витрати 2520 21432 24249

Разом 2550 140015 111743

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
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/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталійович

Головний бухгалтер Казарiнова надiя Вiталiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 68135 42680

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 72443 84724

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3079 604

Надходження від повернення авансів 3020 169 2514

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 1 8

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 0

Надходження від операційної оренди 3040 46 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 80481 63844

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 113103 ) ( 85830 )

Праці 3105 ( 14100 ) ( 12930 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7472 ) ( 5732 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10261 ) ( 9782 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 886 ) ( 633 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 ( 4462 ) ( 3443 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 ( 4913 ) ( 5706 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9732 ) ( 11558 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 8 ) ( 3577 )



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 5 ) ( 113 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 11936 ) ( 55235 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 57742 9617

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 41638 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 5661 ) ( 1929 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 79993 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -44016 -1929

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 15657 22613

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 21604 23390

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )



Інші платежі 3390 ( 6233 ) ( 5876 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -12180 -6653

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1546 1035

Залишок коштів на початок року 3405 1041 6

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 2587 1041

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер Казарiнова Надiя Вiталiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення)
забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі 3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0



дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної
діяльності 3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності 3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення
позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 )



фінансових інвестицій

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у
складi рiчної звiтностi не надавався.

Керівник -
Головний бухгалтер -



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01

Підприємство Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Житлобуд - 2" за ЄДРПОУ 01270351

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 2240 0 0 0 4168 0 0 6408

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 2240 0 0 0 4168 0 0 6408

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 861 0 0 861

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0



Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0



прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291 0 0 0 0 0 0 0 0



частки в
дочірньому
підприємстві

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 861 0 0 861

Залишок на
кінець року 4300 2240 0 0 0 5029 0 0 7269

Примітки д/в
Керівник Конюхов Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер Казарiнова Надiя Вiталiївна
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