
Аодаток 1

до Ёац|оншьною положенш (сътцарц)
бцштерською обл|ку 1 ''3ашьн1 вимош до ф|нансово| зв1тнои1''

,{ата (р!к, м1сяць, ниоло)
|{{дприемотво пРивАтнв'Акц!онвРнп,товАРиство"(ввкскАппА||" за €[|{Ф!

за 1(ФА1)/91ерпюр1я 111евненк1воький район

$е2), щошов1 показники якого наводятъоя в Фивнл< з коп;йками)
€кладено (зро6ип позпачку ''т" у в1дпов1дн1й ш1тинц1):

за поло)кеннями (отандартами) 6ргалтероького о6л!ку
за м!:кнародними отандартами ф1наноово| зв1тноот!

Бшанс (3в1т про ф|нансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

к0д,1
2016 101 101

2\600862
8039100000

230
64.99

Форма л!1 код за ш(у 1801001

Актив
}(од

оялка
|!а початок

зв!тного пер1одт
Ёа к!нець

зв!тного пеп!опу
2 3 4

!. г|еоооротн| активи
Ёематер1альн1 активи 1000 18 18

перв1она варпоть (х)1 27 27
накопичена аморшзац1я 002 9 9

Ёезавершен| кап1шьн! 1нвеопц1т 005

0оновн1 заооби 0 239 246
перв1сна варт1отъ |0 699 '75

знос !0 2 460 505

нвеотиц1ина нер}хом1отъ 10 5

|1ерв1она варЁоъ 1нвеотиц!йно| неру<омоой 10 16

3нос 1нвеошц!йно! нер1хомооп 10 17

.(овгоотроков1 б!олог1чн! активи 1020

|{ерв1она варт!оть довгоощокових б|олог;чних актив1в \02\
накопичена амортизац1я довгоотокових о1олог1чних актив1в 1022

,(овгоощоков1 ф1наноов! !нвеотицг!:

як! обл;ков}'!огься за мегодоу раст{ в кап!тал|

|нших п1дприемотв 1 0з0
|нгш1 ф|яаноов1 !нвеотиц1; 10з5 14 9[|6 8 456

,(овгоорокова деб;т0роька заборгован1оть 1040

Б1дощонен1 податков1 активи | 045

['удв[л 1050

Б|дотронен| аквгзиц|йн[ витрати 1 060

3алишок кошт1в у ценщал[зованих отахових резервних фондж 1065

1нтш| нео6оротн| активи 1090 7 7

}сього за ро]д1лом ! 1095 15 250 8 727
[1. Фбопотн! активи

3апаои 1 100 16 !о

8иро6нин1 запаои 1 101

незавершене виробництво \\02
[-отова продукц1я 1 10з

1 овари 1 101

1 !оючн1 о1олог1чн1 активи 1 110

депозити переотрац/вання 1115

Бекоел1 одержан1 ||2о

део1юроька заооргован1оть за прощ/кц1}о' товари, роооти, поощ/ги \\25 1 986 1 998

[е61тороька заборгован1оть за розрахунками:
за виданими аваноами 1 1з0 130 114

з о'од)кеюм з 6 9

у югщ нисл! 3 подагку на прибуюк з6

[еб1тороька заборгован1оть за розрахтнками з нарахованих доход1в 40 3 \12 з 679

,(еб|юрська заборгован1оть за розрахунками 1з внур!п:н!х розрацнк1в 15

|нша поточна деб!юрська за6оргован!сть 55 28 26з 46 з15
|{оточн| ф|наноов1 гнвеотиц|[ 160 26 8з1 | з44
[-рогп| та !! екв1валенти 165 \\ 822 10 319
[ опвка 166 1 6

Рахунки в банкш 167 11 815 |0 з1з
Битати маиоутн1х пер1од1в 7с)

чаотка переотаховпка у отрахових резервах 80

у юму чиол в:

резерв:|х довгоорокових зобов'язань
1]81

резервах зоитк1в аоо резервж належих виплат 1 182



резервах н€зароблених прем|й | 18з

1н!пих отахових резерв&\ 1 184

1нш1 оборош1 активи 1 190 460 543

),/сього за возд!лом ш 1195 72 692 64 407

[]|. Ёео6оротн! активи' утримуван| для прода:ку' та групи виб1ття 1200
Бшанс 1300 87 942 73 134

ий (пайовий) кап1тал

Бнеоки до незарееотрованого отатушого кап1ълу

м1о1инии дох1д

(непоктнтий збиток) (15 300)

}сього за розд!лом !
|1. .[овгостроков! зобов'язання ! забезпечення

[{ено1йн1 зобов'язання

1нш1 довгоотооков! зобов'язання

у то}ц чио]11:

резерв довгоотрокових зобов'язань

Резерв на виплат джек-поц

[!!' [оточн] зобов'язання ! забезпечення
(ороткоощоков! кредип

||отонна кредиюрська заборгован!оть за;

чиол1 з полатку на

розрацнками з1 отахуван}1я

|1оточна кред{т0роька заборгован!оть за одер)*(аними авансами

н1оть за розрахунками з у{аониками

| ком1о1ин1 дохоли в1д

|!. 3обов'язання, пов'язан! з необоротними акивами'
утримуваними для продапу' та групами вибуття

1{ерБник яковвнко }оР!й БоРисович

ковАльовА нАтАл!я в|ктоР|внА

1 Р-"-.-..п^о органом виконавно| влади, що реал1зуе державну пол!шку у офер! ошшотики


