
звiтностi"

flaTa (piK, мiсяць, число)

|1ппиемство 
Ко*уr*"r. оiдпр="!r*uо "$r."o-C"oo'u"r."nu r.nro""p.*u" Kriu"r*oT за еДРП

Територiя киiъська область за КоА

Вид економiчноТ дiяльностi вир9бництво та роТпffiiБiБ-
Середня кiлькiсть працiвникi 1 102

за КоПФГ
за KBEff

|ЛRеса, r"п"фо" 08150 К"Т"""@ 
"р. я,9,0459840581

Одиниця вимiр 
"lзr,(Звiry прО сlкупниЙ лохiд) (формаN 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бцгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовот звiтностi

Балапс (Звiт про фiнашсовий стан)
на 31 Грулня 2015 р.

Nbl Ко за

Актрв Код

рядка

на початок звiтного
перiоду

на кiнець звiтногtl
перiолу

l

I. Необоротнi активи
Цематерiальнi активи l 000

4 J
первlсна BapTlcTb l 001 21 i!
накопичеца амортизацiя l 002 l7) (lб

Цезавершенi капiтальнi iнвестицii 005 l36 1_52
основцi засоби 0l0 466з 45_i0

первiона BapTicTb 0ll l 0856 l l28_5
знос 0l2 (6 1 93) (67 j,5 

)
Iнвестицiйна Hep}xoMicTb 0l5
Цовгостроковi бiологiчнi активи 020
Цовгостроковi фiнансовi iнвестицii: 030
iншi фiнансовi iнвестицii 0з5
Довюс,трокова дебiюрська заборгованiсть 040 3560 28 l]
Вiдстроченi податковi активи 045
Iншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I 095 8363 75l8
II. Оборотнi активи

l l00
685 6_5 6

685 (l5 6
поточнi бiологiчнi активи 1l l0
цебiторська заборгованiсть за продукцiю. товари. роботи. t l25 6596 7l] 1

Щебiторська заборгованiсть за розрахункаI\iIи:
за видil{ими zвансаN.rи l l30

з бюджетом l l35 12 l40
J тому числi з податку на прибуток l l36 l2 ]40

558 5_58
Iнша поточна дебiюрська заборгованiсть l 155 ,784

i 0jз
Поточнi фiнансовi iнвестицii I l60
Грошi та ik еквiвшlенти l 165 2з68 l 66j

Litб7. 2з66 ]66 l

Витрати майбутнiх перiодiв l l70 _) (,) 2]
Iншi оборотнi активи l l90

Усього за роздiлом Il I l95 ll039 l l2.1]

III. Необоротнi акгиви, утримуванi для продажу, та групи
вибуття

l200

Баланс 1300 19402 18762

С/{а/4

J J+

,,, ts*ф6-аrЧtвефr= 1;1;'=::,1!,!1',,":зi;,;1,:;,- . 'l l ()'I :

1.145

,lF',фiБк*; l, .|)l. = t lбб
::1.1;PffifiKlj,B бrйttая'::]



Пасив Код
Dядка

на початок
звiтного пеоiоду

На кiнець звi,t,нсlttl

гtеlэiоду

I. Власний капiтал
зареестрований (пайовий) kaпiTart

l 400
2865

Капiтал у дооцiнках 405

Додатковий капiтал 1l0 l 755 46:{)
Резервний капiтал 1l5
нерозподiлений приблток (непокритий збиток) 420 816 (619,

неоплачений капiтал 425

вищлlений капiтал 430

Усього за роздiлом I 1495 549б 400l
II. Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення

вiдсюоченi податковi зобов'язаяня
1 500

довгостроковi кредити банкiв l5 l0
[ншi довгостDоковi зобов'язання l5l5
цовгостроковi забезпечення l 520

Цiльове фiнансування l 525

Усього за роздiлом lI 1595
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв
I 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями
lб l0

товари! роботи, поолуги бl5 62,74 1 662

розрахункttми з бюджетом 620 33l 89
y томy числi з податку на прибугок 621

розрахункitN4и зi стDахчвання 625 241 4

розрахунка.N4и з оплати прац1 бз0 488 1_5

поточнi забезпечення l 660 340 350
Щоходи мйблтнiх перiодiв l 665 з64\ j628
Iншi поточнi зобов'язання 1 690 20,78 ] 662

Усього за роздiлом IIl l 695 1390б lJ7(l l

[V. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утримyваними для продажуt та гDупами вибyття

l 700

Баланс l\ l900 l9.102 |8767

в.о.директора,f

"л.л---* ^rýfi

(Ж!d.ёЦЬ Максимччк М. М. /

- {""
чl(п,l

!_2
NJPJvncD4

1 оргiшом виконztвчоi влади, що решiзуе лержшну полiтиrry у сферi шатшстики,


