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бyxгaтерькoгo oб,lф l "Зmьнi вшoги.Цo фiвaнсoвoТ звiтнomi.'

Пiдпpисмствo

Теprгopiя

,{aтa фiк, мiсяuь, нислo)

пУБЛгrIIЕ AкцIOIIЕPIiЕ TOBAPисTBO "кoPпoPATItBЕий
IIЕ,IBЕPсиФIкOBAHиЙ IIIBЕсTицIйIIиЙ ФoIIд зAкPиToгo ТиIТУ "IItЕкo зa e.(PПoУ

PIAJI IсTЕЙТ"

зa КoATУУ

зaКoПФГ

зa КBЕ.{

гoЛoсIiBсЬкиЙ

opшiзuiйнo-пpaвoвa фopма гoспoдapюBшffi AкI]IotlЕPIIЕ ToBAPиствo

Bид екoнoмiчнoi дiяьнoстi Haдaння iнших фiнaнсoвиx послд (крiм стpaxрaнш тa пенсiйнoгo зa6езпeueнш) н.в'i.y.

I ,
Cеpeдня кiлькiсть пpaцiвникiв l

Aлpесa' телeфoн УкPAII{A,0з0з9, М.киiB, гoлoсIiBсЬкиЙ P-н, BУл. микoли ГPIнLIЕIIкA' БУ,ц. 18

oдиниця вимipy: тис. гpя' без ,Цесяткoвoгo знaкa (oкpiм poздiлy IV Звiry пpо фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiry пpo сyкyпний дoxiд)

(фopмa Nэ2), гporповi пoказниш якoгo яaвoдtrЬся в гривняx з кoпiйкaми)

Cклaденo (зpoбити пoзнarкy ..v.' y вiдпoвiднiй клiтинцi):

зa пoлoжeннями (стaндаpтaми) бyхruтеpськoгo oблiкy

зa мiжнapo.Цними сTандapтaми фiяaнсoвoi звiшoстi

Балaнс (3вiт Irpo фirralrсoBий стaн)

нa з|"t2.2Qlg p.
Фоpмa }lЪl Кoд зa,ЦКУ,Ц

,[oвгompoкoвi фiншсoвi iнвeстицii:

якi oблiкoвуroться зa мeтодoм yчастl в капlтaлl ullxиx

,{ебiтopськa зaбoрговaнlсть зa poзpaхyнкaми:

i тa iх еквiвшенти

BIrтpaти мaйб}Tнiх



г,мy числl B:

3ооoB rltаlъ
I  l 8 l

з6ffiiв абo вювж нше,м Bшaт 1 182
I 183

lншиx стDaxoBr D€зеpBax I  184
1 190

п l t95 21962 z|6з8

[II. Hеoбopoтнi aктивIl' yгpПмyвднi для пpолажy, тa гpyllи!цqyгrя 1200

Балaнс 1300 21962 21638

Пaспв
Код

Dшкд

I{a пoчaтoк

звiтПoгo Doкy

Ha кiнeць

звiтпoго перioдy

1 J 4

I. Bлaснriй кaпiт8,!

3аnесстpoвaний (пaйoвий) капiru 1400 2500 2500

Bнесш дo незapесстpoвaнoгo стат}Tlloгo кaпiтaлy 1401
1405
l4 l 0 180 180

Емiсiйний дoxiд 14l l

I.Iaипmeнi wnсовi ni 1412

Peзеoвний кaпiтш 141  5

llmtполiлений mибlтoк (нeпoкpитий збитoк) 1420 20814 20266

t425 ( 1746) ( t746)

Bшеrпп1капiтaл 14з0

Irшi oезеpви l4з5
l49S 2r148 21200

II.,цoвгoсTpoкoвi зoбoв'яздння i зaбeтlсчення

BЬcгpочeнi пoдаткoвi зoбoв'язaння 1500
1505

Joвш-тоокoвi кDедити 6анкiв 1 5 1 0

Iшi :oвгmDoкoвi зoбoв,язarrм 1515

Jовmкoвi забeзпечeнЕя 1520

ilmгrгoокoвi зaбезпeченшr витрaт пеpсoншy 1521

Цiъоre фiлaнсyвaння 1525
Is26

С.мrовi 1530

y тoн). trишl:

Dmв дoBштDoкoвиx зo6oв'язaнь
l 5 з1

nвсов збжiв абo рeзеpв ншеxниx BишaT

nffiв нgmолeниx пDемlи l  533

шшr стpаxoв1 pезepви 34

Iшеgпдйнi кorгpaкти 35

Пpшовий фнд 1540

Peюв sа в}шлатv д)кек-пoтy t545

Усьoгo зe porдiлoм II l59s
tII. Пoтoчti зoбoв'язaцня i зaбезпечeння

Кomкomоoкoвi кDeдш бaнкiв 1600

Beкселi видшi 1605

Пomuнa кpeлrгopськa зaбopгoвaнiсть за:
пoBl:mкoвими зo6oв'язaнш

1610

mбmи. 1615 2t4 4з8

DoзDuwками з olо'цx{етoм 1620

v тoW числl з пoдаткv нa пDиo}Toк 1621

DoзD:lхvнкaш зr стpaxувaнш 1625

DозnдWами з oтUlam пpaцi 1630
1635

3a DoзDФ(YIIкaми 3 учaсIIикaми 1640

iз вrrrтoiшнix poзpаxyнкiв t645

зa mDaxoвoю 'цUlльнlсm 1650

Пoтoчнi забезпeчеш 1660

Похоm майбшix пeoioдiв 1665

Biлсmoченi кoмiсiйнi дoxoди вiд пеpeстpaxoвикlв t670

Iншi пoтoчнi зoбoв'язанш 1690

Усьoгo зa розДiдoм III 1б95 214 4з8

fV. Зобoв'язання, пoв'язaнi з пеoбopoTнпми aктивaми'

vтl!имvBaними ДЛя ПpoДажy! тa гpрaми виб1тr я
1700

V. Чrrстa вaDтiсть дкпвiв яедержaвпoгo пенсiЩoгgфsддy 1800

.{:) a, \ 1900 2r962 216з8
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nopяДкy, встaнoвлеloмy цея,!шьЕgм oргаПo' пoлiшкy y сфеpi стaтистики


