
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 
Підприємство   СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ" 

за ЄДРПОУ 
24528065 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    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 50024 -- 25544 -- -15219 -- -- 60349 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- 2017 -- -- 2017 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок 
на початок року 4095 50024 -- 25544 -- -13202 -- -- 62366 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 29499 -- -- 29499 

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 198258 -- -- -- -- -198258 -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- 198258 -- 198258 

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 198258 -- -- -- 29499 -- -- 227757 
Залишок на кінець року 4300 248282 -- 25544 -- 16297 -- -- 290123 
 
  
   
Директор СП ТОВ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"   Кізлевич Юрій Юрійович 
 (підпис) (ПІБ) 

            Головний бухгалтер СП ТОВ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"   Скляр Ірина Миколаївна 
 (підпис) (ПІБ) 

 
                                             М. П. 

 
 
 
 
 


