
/|одаток 1

до Нацiопального положенм (стаrшарry)
бухmлгL,рськоtо облlку l "'f,пльнl вииоm

Щата (piK, Mic

до фiнансовоi звi,iitос,гj

ý_\ý}s;
.; t

lliдприслrсrво
Територiя

за СlРПОУ
за КоАТУУ

Оргаrtiзацiйно-правова форма госI]одарIовання Комутrальне пiдприемсгво за КОПФГ
RиДскoтtoмiчttoiдiяльнoсгiiншийпnсамзtrКBЕ[
Середня кiлькiсrь працiвникiв
Адреса,rcлефон uуr"цrТ"рrопiльоьк
()диrrиця вимiру: тис. грн. без деся]тового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi результати (Звiry про оукупний доriдХфорш
JVэ2), грошовi показIIики якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складсttо (зробити позначку "ч" v вiдповiднiй клi,lинцi):

:}tl IlоJоженнями (отандартами) бухгал,гсрського облiку
за мiжародними 0тандартами фiнаtrсовоi звiтноотi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
31 грудня 201б р.

Форма JYзl Код за Щ(У l801001

Актив
Код

Dялка

на початок
звiтrlого пеrriодy

На кiнець
звiтного пепiодч

2 3 4
l. Необоротнi активи

}Iсмаreрiальнi активи 1000 22 551

первlсIIа Bap,1,1cтb 0()l 68 б16

накопичена амортизацш 002 .16 62

l 1езавершенl капlтальн1 1нвеотиц11 (х)5 1 .118 з4 02,7

t]cHoBHI засоои 10 34 808 48 0,72

первlсIIа вартlсlъ 11 76 81: 94 489

зноо |2 42 ()(}j 46 117

нвеотиII1ина нер}хомlоть I5 265 210
lIepBioTta BapTicTb lнвеотицiйноi нер)хомооI lб 718 718

Знос iHBec t ицiйноi нерромосп |,7 .15з 1,78

f]овгостроковi бiологiчнi активи 020

Первiона BapTioTb довгострокових бiо:rогiчних активiв 021

[,{ак<lпи.rеttа амортизацiя довгоотрокових бiологiчних активrв |022

,Щовгостроковi фiнаirсовi iнвеотицrI:

якi облiковlюtься за 1lеIолоv 1"tасгi в калiгалi

iнших пiдприемотв l 0з0

iнпli фiнrrrсовi irпlссr,ицii 10з5

.Щовгоотрокова дебiторська заборгованiоть 1 040

tJlдотрочен1 поllатков1 ак]иви I045

Гl двi.r ] {)5()

[Зiдоrрочеrri аквiзицiйнi витрати 1 0б0

За,лишок коштiв у централiзованих отрахових рсзервних {loH,l1ax l 065

Iншi необоротlti акr,иви l090

Усього за розлiJlом I l095 зб 513 82 893

II. Оборотнi активи
Запаои l 100 2 588 2 010

Виробничi запаси l 101 2 5,72 l99,7
Не:завершене виробttицr,во l02
Готова продl,кцiя 0з

l'овари 04 16 tз
l lоточн] бiо-rот i.rHl акl,иви l0
Лепозити переотрахтвання t5

BeKccJп олержан1 20

l{ебiTюрська заборrованiоть за продукцiю, rовари, роботи, поо,цуги z5 97 52

,Щебiторська заборrованiоть за розрахтнi(ами:
за виданими аваноами t 1з0 2 Iз
з бюджетом

], тому чиолi з податк], на прибуток зб

леоlтороька заоорI,ованlоть за розра:]rнками з нарахованих доходlв 40

f{ебrтороька заб<lргованtоть за розра\тнками 1з внуlрlшнlх розраrункlв ,l5

Iнша поточна дебiтороька заборI,оl}анiсть 55 l1 96

l() IotlHl dJlHaHooBr rнвесшцli 60

Г'рошi ra ii еквiваленти 65 l58 ]66

Гозjвкtt 66 5,7

рахуItlси в баlrках 67 l0l з14

[Jи,грати майбутнiх перiодiв 70 l18 241

Частка переотраховика у оIрахових резервах 80

у тOму чисm в:

резервах довгос]рокових зобов'язаltь
1 181

резервах збиткrв або р€зервах належих виплат 1 182

резервах незароблених tlремiй ll



lншиs отрахових резервах t 181

IHпri оборотнi активи t 190

)'сього за роздi.itопr II 1195 2 982 2 789
Ш. IIеоборотнi aKTI|Bll, ),тримуванi для продDчъ та групи вибуття 1200

Бuаrrс 1300 39 495 85 б82

rрований (пайовий) капiта,l 42 6|5
}Jнеоки ло незаDсссlDоtsаfiого отатутного ка

Кrпirаlt 1,,looцittKax

Накопиченi KypcoBi рiзницi
Резервний каrrirал

й приЬчlок (liсllOliриlий ]биlок) (2з 655)

lpo.teHi поllатковi зобов'язання
пенсiйнi зобов'я:зання

[ншi довl oclpoltoBi зобов'язаItня

зпечення витрат пероонал}
: фiнансл,ваtlttя

Б;rаr,олiйна допомога

у тоl{ч {иcJll;

резерв /,lоRгосT рокоl}их зобов'язань

резерв збиткiв або резерв належих виплат

рсзерв незароблених премiй

1IItII1 отDахов1

Iнвсстицiйнi контDакш

зерв на виплац/ Jдек-поц
YcboI,o :;:t розлi;Iом П

ш. Поточнi зобовоязаllllя i забезrlечення
Коро гttос lрок<ltli кре.l1иrи банкrв

Поточrtа крелиторська заборгованrоть за:

розраý"нками з

у 
,[o]vly чиоJIl з по,Ilатку на приОуток

tlI(аN,lи :]1 сmахчвання

аN{и з опла]Y I]

Поточна кредитороька заборговzlнiоть за одержаними аRансами
Поточна кредиторська заборговапiсrr, за розрtхуIIкаNlи з,!аlааииками

Ilоточна кредитороька заборговапiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
на коелитоDськlt заооDгованlсть за стDаховою дlя]]ьнlстю

rочнl заоезпсчеI{IIя

маио\Iтнlх перlодlв

Вiдстроченi колtiоiйнi доходи вiд переотраховикiв

Iншi поточнi зобов'язання

}'сього за оозлiлом Ш
IY. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,

о пeHclIlHol,o

Паламарчl.r< BiKтop Анаr,о.шiйовrrч\'с 1Ji]]'_ll.: 
"

I о.цопн yrr1 бухгаlrтср Леонов олег lJалетt,t,ltIIович

]l;;,,цa,ь;l ,Idря,.,}.асtаIlовлено\пценtральниvорlаноvвиl(оlIавчоiвfади.щореалiзугдержавнуполi пкчlсфсрi сtаlисtики



Щата фiк,
Пiлrrрr,rсмство Хпrе;rьrrицьке комуна-пьне пiдпрr,rемство ''Електрот;lанс''

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlкупний дохiц)
за Pirt 2016 р,

Форма N2 Itод за flКУffГ- tBortЮ3 
_l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Сr,аття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана-погiчrrий
перiод

попередньоI-о
Doкv

1 1 3 4
I{истий дохiл вiд реалiзацii прод/кцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 56 809 4з 290
Ч.t с m.i з ctp о б ле Hi сm.р аxo в i 1,1 р е -л4i i' 20l0

пре,uil пidпuссftri, вслова сума 20I ]
пр eшi i., lxe ре dан i у пере сmр ахув ан ня 20]2
злtiна 1.tезерву незаробпенuх прел,liй, валова сума 20]3
зJvliнсt чqсmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленцх премiй 20 I1

Собiв apTicTb реzLтiзов aнoi прол,кчii
(товарiв,робiт, поо,ryг) 2050 ( 60 625 ) ( 53 705 )
t{uсtпi понесенi збumкu за сlпраховlLмu вuплаmамu 2070
Ваповиii:

ц)ибуток 2090
збиток 2095 ( 3816 ( l0 4l5 )

loxid (вumраmu) Bid з.л,tiнu у резервах dовzоспlроковuх
хlбов'язань

2105

Щохid (вumраmu) Bid злtiнu iнlц-uх сmраховuх резеlлвiв 2]]0
з.лtlнсl lHla-ux cm,pclxoBllx резервlв, валова сума al l l

змlна часmкu пеоесmOаховuкIв в lHlaux сmDаховuх оезеDвах 2]]2
Iншi операцiйнi доходи 2120 \2 426 lз 083

у l11oMy чuслl;
dохid вid з,l,tittu Bаprtocmi aчпxllBiB, якi оцiнююmься за
ctl раве d;шво ю Bctpmicm, ю

2]2]

doxid Bid первiсно?о вuзнання бiолоеiчrпм clKltluBiB i
сiл ь с ь к о zо спо d ар с ько i; про dy Kt.li i'

21 22

doxid Bid вuкорuсmqння кошmiв, вuвiльне|tuх вid
опоdаlпкvвання

2]2з

Адмiнiстратив Hi в итр ати 21з0 ) ( 22т1 )
витрати на збут 2150 407 збз
Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( 7982 ) ( 5413 )

! ft,lol4| чllслl:
Bllmpamu Bid зlliнt.t варmосm.i акmuвiв, якi оцiнююmься за
с пр ctBe d,пuв о ю в а\ltпi с m ю

2]8]

BLmpamLl Bid первiсно2о вuзнаlrня бiолоziчнttх аклпuвiв i
с i. t t t, ь Kozoc 11 оdа Dc ько i' п lodvtlt i i'

2 182

Фiнансовий резу.пы,ат вiд операl"цiйноi дiяльностi:
гпэибr ток 2l90
збиток 2|95 ( 2112 ) ( 5 зi9 )

!охол вiд yracTi в капlт€L,Il 22а0
[rrшi фiHaHcoBi доходи 2220 42
[ншi доходи 2240 1 20з 629

_У !1,!t1.1,17' l,ylt7,r, , 11/1 l

Фiчалrсовi витрзl,и 2250 ( з0 )

tJ'п)аТ.и ЕtlДl} ЧЕсТ] i_i FiапlтаЛ1 2255 ( ) ( )

нцIi tsитDапI 2270 ( з49 ) ( 603

l !1i i : ti.ilц о к (з ou,t. о к 1 Bi d вплuву iH сРляцi i' н а м он е m арн i сm с] m m i 2275



Фiнансовий результат до оподаткування:
гцэибуток 229а
зоиток 2295 1 216 ( 5 з2з

Витраrи (лохiд; з податку на прибуток 2з00 (з2)
Прибу,ток (збиток) вiд гцrипиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуван}UI

2305

Чистий фiнtlнсовий результат:
прибуток 2з50
зOиток 2з55 ( 1248 ) 5 з2з )

Продовження додатка 2

исукуrrнии д( хrл

Стаття Код
ря/{ка

За звiтниI1
rIерiол

за анапогiчний
перiод

поперелньог0
poKY

l 1 3 1

Дооцirrка (1,цrнка) необоротнr,п активiв 2,t00 966
Дооцiнка (уцiнка) фiнансовlтх iHcTpyMeHTiB 24а5
Накопиченi KypcoBi рiзницt 24\0
Частка iншого суrryпного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприеыrств

24|5

Iнший cr l<упний JoxiJ 2445
Iншпй сукyпний дохiд до опоlIаткування 2.150 966
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
IншпI1 сукупний дохiд пiсля оподаткування 216о 966
СукупниЙ лохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2,160) 2165 (1 248) (4 з57)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчнрtйl
пepiOil

попереднього

рOку
1 2 -, 1

Матерiальнi затрати 2500 2з 585 z0 482
витрати на огшату гпэацi 2505 28 7|0 25 зl0
Вiдрахування на соцiальн1 заходи 25|0 6 954 9 2\0
Амортизацiя 25].5 4 528 2 25з
Iншi операцiйнi витрати 2520 7 570 4 4з7
Разопl 2550 7\ з47 бL 692

Ч. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПР ПБУТКОВОСТI АК

Назвir cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiо,r

за анапогiчний
перiо/t

попереднь0I,0
DoKY

1 1 3 4

Середньорi.rна кiлькiсть цrостих акцtй 2600
СкоDигована середньорlчна кlлькlсть гrоостих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одFry просту акцlю 2610

26t5
Дriвiдечдлr r-Ii] o,liнji просry акцiю 265 0

розр икIв и

Паламарчук BiKTop Анатолlйович

леонов Олег Валентинович


