
Додаток № 2
до  Публічного договору комісії № ___

від _______________202__ р.

 
ЗВІТ

про виконання Договору комісії
м. Київ «___» ____________ 202__р.

На  виконання  Публічного  договору  комісії  №_____________  від_______ Товариство  з
обмеженою  відповідальністю  «ТРИПІЛЬСЬКЕ  СОНЦЕ»,  іменоване  надалі
«Комісіонер»,  в  особі  генерального  директора  Бондаря  Ігоря  Петровича,  який  діє  на
підставі Статуту, склало цей Звіт про таке:
1. Комісіонером за  період з  ______ по _____________ реалізовано  наступний Товар
Комітента:

№ п
/ п

Артикул/штрих
код Комітента

Найменування
проданого

товару

Кількість
проданог
о товару

Ціна реалізації
од. товару

Загальна вартість
реалізованого товару

без ПДВ,
грн.

з ПДВ, грн. без ПДВ,
грн.

з ПДВ, грн.

1       

2       

3       

 Всього:      

 
2. Комісіонером реалізовано Товар на загальну суму  ___________грн.  (____ гривень
____ копійок), крім того ПДВ 20% - _________ грн., всього з ПДВ _________ грн. (____
гривень ___ копійок). 
3. Сума  коштів,  що  отримана  Комісіонером  за  реалізований  Товар  від  покупців
складає:  ___________грн. (____ гривень ____ копійок),  крім того ПДВ 20% - _________
грн., всього з ПДВ _________ грн. (____ гривень ___ копійок).
4. Комісійна  плата  (винагорода)  складає  30%  (у  тому  числі  ПДВ  20%)  ціни
реалізованого  Товару,  що за  звітний період становить  ___________грн.  (____ гривень
____ копійок), крім того ПДВ 20% - _________ грн., всього з ПДВ _________ грн. (____
гривень     копійок)  та  утримується  Комісіонером  самостійно  з  коштів  отриманих  від
покупців за реалізований Товар.
5. Сума  витрат,  що  підлягають  відшкодуванню  Комітентом  складає:  ___  грн.  (__
гривень ___ копійок), крім того ПДВ 20% - ____ грн., всього з ПДВ ___ грн. (___ гривень __
копійок)
6. Загальна вартість Товару в сумі, що становить ___________грн. (____ гривень ____
копійок), крім того ПДВ 20% - _________ грн., всього з ПДВ _________ грн. (____ гривень
___ копійок) підлягає перерахуванню на поточний рахунок Комітента відповідно до умов
Договору.
7. Цей Звіт  складений  у  двох  примірниках,  які  мають  однакову юридичну  силу,  по
одному для кожної із Сторін.
 
Комісіонер 
 
__________________І. П. Бондар

                 Комітент
 
__________________ / __________ /

1


