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Сшtадено (зробити позначI(у "v" у вiдповiднrй клiтиttцi):
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за пtlжttародни}rи стандартами фiнансовот звiтпостi
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Баланс
коли

z0|2 l07 l0l
22048622

l 8 10 l36600
2з4
0

40.13.0

.Nъl Код за ДКУ 1801001

r\ltТИR
КоД на початок

епir,шпгrr попiп
На кiнець

rвiтногп пепiопч
1 J 4

I. ЕIеобопо,гнi активи
Немаl cnia,,lbHi акти,]и:

]ajl иll l кова l]дрIlсть 0l0 628 763

пеl]вlсl]а BaDTlcTb 0ll 7,25,1 7,502

llакопиtlена амор| и:tаltlя ]f 6,629 ) ( 6,739 )
Нс,завсllruсtti Kal ti t :t. tt,rti ll llrec l иl ltl 020

OcHoBTti засоби:

заJIи] Ii кова варгiс,гь 0.10 2,16,7,2з4 2,1 57,486

леDвlсна BaDTlcl,b 0,1l ],491,499 з,5 17,64 1

знос 0з2 |,324,265 ) ( l,зб0,155 )
flовгос l poKoBi бiологi,tнi активи:
справеллива (залишкова) BapTicTb 035
первlона BapTlcTb 0зб
наl(опиlIена амортизацlя 0з7 )

flовгос,l,роковi фiнансовi ittвестиtцТ;

якi o6,tlKllBrKllbcя зо N,el()jloм r,,lacTi в капilслi
iHru их triдприслtств 040

,|,l92 7,20з

iHLrr i фirtallcoBi iнвестицii 045

Довl ос t troKoBa дсбi l оDсы(а.]аборгованiст ь 050 1,218

Справедлива (залишксlва) Rартlсть lнвестиtцйноl нерlл<омостi 055

Первiсrrа BapTicTb iнвестицiйноi Hep)D(oMocтi 056
Знос il lllcc l ицiйноl' llcn\\oмoc I I 057 ( )

Bi,,rcTno,tcHi пrlла,t,кtrtli а ктиви 060

[-r,,trlill 065

lншi нс,r,боротнi аыlиtзи 070 .1_1J 295

Гч,ltвi'lt r t пи конссr"rliдацiТ 075

l'cbolo l:t rlrlr]li.rtoM I otl0 2,115,381 2,1 66,965

Il. С)боротнi акгивtл
виообни,ti запаои 00 l2,30б l5,б lб
I lотtrчнi бiоitогi,{tri а}сгиви l0
Незаверlлене виробниtlтво 20
готова пполчкltiя з0
l'оваuи 40
векселi олепжанi 50

iiTopcbka заборгоtlаtttсть за товари, роботи, послуги:
чиста Dеалlзац!ина BanTlcTb 1б0 б5,405 36,030

пепв]сllа BaOTlcTb l(ll 99,126 69,62l
оезспв с\/N,lнlвних Ьоогlв 162 5э l z l 33,591

!ебiторська забо}rговаlliсl,ь за розрахунками:
з бtо,tlжогом 170

за виданими авансами l80 |"l92 7,589

з нарахоl]аних доходlR l90
tIJ I}l l\rl l)l tllHlx розрах\,нкlв 200

[нIша | |(, l ()чна лсбi l ltllgl,цд rабоllt,rBnllicl ь 2l0 609 619

Поl очttl,biHaHcoBi itlttcc l иlltt 220 I5_],285 l49,966

Грtrtttllвl коtllти та Тх ешlillirленти:
в ttattiоналr,нiй валкlтi 2.10 2з,69,I 27,0 l з

v IоNlY tIислl в Kacl 2зl 6 l8
в lн():]емнlи валк),Il 240

IHttt i об,lрсrтнi акгиви 250 6,з0

Усьоr,о за Dо]дiлом |I 260 257,094 243,L34
[II. Вптrпти ]ttайбчтнiх пеDiодь 10

[\'.Ilооборсl,гнi активи та групи вибугтя 275
Ба.паltс 280 2,432,48| 2,410,099



Пасшв Код
рядка

на початок
звil,ного пепiолч

На кiнець
звiтного пепiолч

l 2 3 4
[. Власний капiтал

CTa,t,l"l,rlrtii капiта.ц з(]0 129,09l 129,09l

ГТа l"ltlBl rГt Ktr t ti Ta.l зl0
лодатковlтй вк.тадений kaltiтa.rl з20
[нпrилi додатковий каtti,га.rt ] 1t) 1,464,19l l,з97,67з
Резсlltlнlтй капiта]l .1,1()

Нерtlзt t<lлiлений t цl иfiч,гок (непокрлrтий збкгок) з50 ]5з,2 l з 462,5l2
I Ieot t:tа,tений каlti,га;I 360 ( ) ( )
Ви,rп,,.tсt tttй каtti,га.t _170 ) ( )
HitKtltttгчeнa Kvpcoвil l)i iниця з75
Усього за розlti.полt I 380 1,946,495 1,989,276
Час,гк:t lleHTlTocTi 385

Il. Забсзпе,tеllнrl майб\,тнiх витрат i платеiкiв
Забезl tочецrrя ви1I.цат персоЕалу 4()0
lншi забезпе.Iенлtя 410
с\rпtа сrрахсlвlп рсзервiв 4l5
ClъIa ,tltcTtlK llерсстрахоl]икiв у страхов}гх резервах 4lб
Зацлrltкlк сформованоt,о призового фонд},, що tliдлягас виплатi
переNlожIим лотереi

4|"7

Залиrtrок сформованого резерву на вип.цату;{жек-по.ly.
не забезпеченого 0платок) rTacTi у лотеl)еi

4l8

I {rльове фiнансуrrаrtш 420
Yct,oгll за розлiлоNl II r{30

IIl. .Ц,овгос,грокttвi зобоп'язання
,/[овг,lс rpoKoltt кре-lи ги бlrttKtB 4.t0 69,9 l l 69,9з4

Httt i довгосr,рсlковi фi на HcclBi зобов'язання 450
Вiдс,гр6,1сц| по,lаlцllзiзобсlв'язанtlя 460 24з,964 l96,5з0
Iншi довгостроковi зобов'язання 4,10

Усьоr,о за розлiлоN{ III 180 3 t3,875 266,464

ry. fIоточнi зобllв'язання
KopoTKooTpoKoBi кредити банкiв 500 l6,02l |2,256
lIo,tcl.]tta заборговаttiоть за довгостроковими
зобов'язаннями 5l0 5з,062 з,|,042
векселi видаtti 520

Кредиторська заборl,ованiсть заl,овари, роботи,
послуги 5з0 48,0з9 52,44з
l lol ()ч l l l кlбов'язаl l l tя ]а розрахчн Kal\l и :

з одержаt{их al]aнclB 540 з8,626 3 8,1 44
з flкl,Iжстоll 550 l6,збз 4,414
з ttсlзабкlлжетних l lла,гежiв 5б0

зl сl,ра\\iваlIIIя 570
,t ()tlла Iи tll]aLll 580

з \,tIact l и Kall и 590

lз Rн\l,рlIUн|х розl)ах},llюв б(_)0

Зобов'я,зання. пов'язанi lз ttеоборотними активами та групаNlи вибl"п.я,

уrри M1,33nnN4 
" 

для 1]ролажч 605

[нш i по гочнiзобов'я:lаtlttя б10
Ycboгo }а роздi.пом [\r 620 l72,1ll 154,359

\/, /{охоли майбутнir перlOлrв 630
Ба.паrtс 640 2,432,487 2,410,099

l Визначасться в пt
2 З рядка 420 граtРа

Керiвник

шилl цен]ральним орг€lном виконавчоl влади у галуз1 отатистики.
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J,(<1.1taToK

ло Положенttя (о,r,анларту)

бl.riгалтерського облiку З

l]rлlrриемство ДаТа Фiк, мiсяць, число)

flуб.пi.lне aKl{ioвepHe ToBeplIcTBo "ЕнергопосТtlчальна комrrанiя за С!РПОУ
" Жltтопrlrробленерf о"
Те1-1иторiя ЖИ'ГОМИРСЬКА , за КОАТУУ
()pl ar r,rержавного 1,r rpaB.Trll ня

за СПО{У
( )1r12 ц iji1l1i;ц()-llpa в()tsа

{юрrr,tа пlспсlдарюRаr{ru{ ПуСl_цiчIrе акцiонерне тOвариство за КОI]ФГ
]]и,t екоtlомtчtltli ittя_ltьносl,i l)сlзгкlлiitегtня 1.а поо.гitчаlllul е_тек.цlоенергii за КRtJ{
(Jк,падерtl (зрtrбити lIознаLlKv "v" у вi.лпtlвiдlriй к.цiтинlri):

за l l().ц()же}Illяrt lt (с,га rtлар.l,а п,rи) брlгалтерськопl tlбл i ку
за л,tiжнаро,цниN,tи с,l,аttдар,I,а:rtи фiнанссlвоi звiтнtiсl.i

()диlrиця Brпrip1,: ,гис, IpH.

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
за I Пiврiччя 2012 р.

кодI
2012 а,7 01

22048622

l810l36600

0

2з4

40 l] 0

Форма N2 Код за ДКУД1-1801003-1
I. ФlнАнсовl рЕзультАти

[Iайпленування показника
Код

DядIса

за звiтний
пеDiOд

За попереднiй
пеDiод

l 2 3 4
.Цохол (виручка) вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робrr
посгчг)

0l0 бз9,084

Податок на додац, BapTicTb 01_5 ( ) (
Акчизний збiр 020 ( )

025 ) (

lншi вирахr BaHHrI з доходl, 030 ( ) )
Чистий доход (вир}чка) вiл реалiзацii проду,кцii
(ToBapiB. робiт, пос,туг) 0з5 бз9,084
Собi вартсть реалi зованоi прод,кцii
(товарiв.робiт. послr,ц) 04() ( б l3,783 (
Ва-,lовий:
прибl,ток 0_50 25,30l
збиток 055 ( ) (

Iншiоперачiйнi доходи 060 2з,5з8
у т.ч. дохlд вlд первiсного визнаннrl бiологiчншх акгивiв i
сiльськогосполарськоi пролцrкчii, одержаних унаслiдок
сiльськогосподарськоi дiяльностi

06l

А цп,r iнiотративнi вt tтрати 070 ( 9,848 ( )
Витрати на збут 080 ( )
lншi операuiйнi витрати 090 ( 2,543 ) ( )

),т.ч. вL{трати вiл первiсного визнання бiологiчних активiв
сiльськогосподарськоi продукlrii, одержаних ).наслiдок
с iльськогосподарськоi дi.я"тьностi

09l

l00 з6,448
збиток 0_5 ( ) ( )

!охол вiд уlд9r1 в капiтаli l()
lншi фiнансовiдоходи 20
lнцi доходи l 30
Фiнансовi витрати 40 ( 7,з32 ( )
Втрати вiд гracTi в капiталi 50 ( ( )



l
Iыr, i

,,
3 4

l60 ( 8,329 ) (
--г_,-.,,у.. lJv.llvl\/ Dlл DlLlnD\ lfrцr.lяцIl на i\tонетяtlнl aтяlт
ч/lн:lн(:(lRll1n'l\'пLт.n,Dlп.t6.,'.^;;'.^i'-:__ъ

l65

l70 20,787
l75 ( ) (

176
J .. .. gy.rrv.\ рlл llРrrrrnпgпul лlrulьнOстr ТаlаОо ЗOиток вlд
переоrdнки необоротнI,tх активiв та групи вибутгя
) насл lJoK припинgннJl дiя,цьностi

по.lаток нr ,*иа |77

п l80 3,088
l8_5

l90 17,699
I95 ( ( )

200
205 ( ) )Igrrпч|w llUиtr\ lкv 2l0

Чистий.
приб).ток
збиmк
ъа;;

21_5

220 17,699
225 (

) (
PrarDп\Jl U Jач\OчеННЯ 226

-

I J рядка l _l0 грлфа 3 ,Г(охi4 пов'язаний з благодiйною допомогою ( l 3 l )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

ItI. розрАхунок покдзникIв приБутковостI дкцIЙ

Код
рядка

за звiтний
перiод

За попереднiлi
перiOд

2 3 4
l. lч l vIJlarDlrl Jq l pq l П

-

R,,*"-,,,,л л 230 28,528
.r lrq vr|Jlq l v lrрсцl

-

Ri *.o-.,-o,,,.; 240 77,467
250 26,682
260 41,61 l
270 l 1,089
280 l85,377

нirзва с,гаттi

Ак
Кол

рядка
За'звi,гllиli

перiол
За поrtе;rслнiй

перiод
) 3 4

300
310
з20

vlqlul.. lrrvrrlл tlРnuyrUK (ЗUИТOК, На
o-rH} просп акцiю
' 

t rrDI aALr ar, ,,-
330

-..-.яYлlд!!.tчч4!l.уrlРwч!-У4лl.{lru/ 340

Керiвпик

Г'о.llовниii бr,ч

,65rхж#ё
{tr-Ё
' ёFi:

яr]"1'ii i;_J j,i.ll|i_lj j_
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"4,iПдт#


