
flaTa фiк" мiсяць, число)
Пiдпрпсмство Хме.lыrшцьке KoMyrra"rbпe Пiдприемство 'lЕлекrротраrrсl' за СflРПОУ

(наймснування)

кодI
2016 l 0l 0l

0з328646

Звiт rrpo фirrаrrсовi результати (Звiт про суrсупниr1 дохiд)
за PiK 2015 р.

Форма N2 Код,u дкvдГ rвоtооз l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬ,ГАТИ

Стаття Код
рядка

за звirrrий
перiод

за аrrалогiчний
перiол

попередпього
Doкv

1 1 3 1

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, пос,туг) 2000 4з 290 4з 24,7

чuсmi заробленi сmржовi пpelvtii' 20 ]0
прелtl i i' п i dпuсан i, валова с_у,ма 201 ]
прелrii:, пере daHi у пере сmржув ання 2012
з-л4iна резерву незаробленuх пре.л,tiй, BcUtoBa cy.fura 20l з
зл4lна часmкu пересmраховuкlв у резервl незароOленllх пре]иlu 2011

Собiвартiсть реалiзованоi продухцii
(тов арiв,робiт, послцzг) 2050 5з 705 ) ( 44 9|6
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховlLl,tu вuплаmсIfuru 2070
IJаловий:

пDибчток 2090
збиток 2095 10 4t5 ) ( 1669 )

loxid (вumраmu) вid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 l05

loxid (вumраmu) Bid з.лliнu iHulux сlпраховuх резервiв 2l I0
з.л,tiна iHutux сmраховuх резервiв, BaJloBa с_ума 2]]]
3,4,|IHa часmкu пересmраховuкlв в lHulllx сmраховuх резервах 2] l2

Iншi оrrерацiйнi доходи 2l20 13 08з 7 0lз
у mо.лпу чuслl:
doxid Bid з.lttiнu Bapmocmi акmuвiв, якi ацiнtоюmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l2l

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ьк о zо спо dарс ько i про dукцi i'

2122

doxid Bid suкорuсmання KoutmiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкvваttня

2]23

Адмiнiстtэативнi витрати 21з0 ( 22I| ) ( l94б )
виmаrи на збчт 2150 збз ( 304
Iншi операцiйнi вкmаr,и 2l 80 ( 54lз ) ( 289з )

у mому чuслl:
вumраmu Bid злliнu варmосmi aKmuBiB, якi оtliltююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсно2о вlвнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
с iль с ьк о 2о спо d qэс ьк о i' про dчкцi i'

2l82

ФitlаtlсовиI1 резу.пьтат вiд операltiйноi дiялыlостi:
поибчток 2|9() 20l
збиток 2 l95 ( 5 зl9 ( )

Дохол вiд уrастi в KaпlTrtJIl 2200
[rrшi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 629 656

у l|xoJ\|y чuспl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопол,tоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 30 ( )

Втрати вiд ylacTi в KaпlTzL,Il 2255 ) ( )

Iншi витрати 2270 ( 603 ) )(^ 658

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
гФиСlуток 2290 198

збиток 2295 5з2з ) ( )

Витрати (лохiд; з податку на прибуток 2300

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностl пlсля
оподатк!,ванt{rl

2305

Чис,гий фiнансовий резуль"гат:
пDибчток 2350 198

збиттlк 2з55 ( 5 32з )

l. (jукуtrни (. х

Ста,г,гя Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiол

попередъого
DoKY

t 1 3 4

!.oouiHKa (vuiHKa) необоротнlа< активiв 2400 966

Дооцiнка (rrцiнка) фiнансових 1нструментlв 2405
Накопиченi K\.1эcoBi рiзницi 241.0

Частка iншrого сукупного доходу асофйованих ],а сшльних
пiлrтпиемств

24\5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiл до опOдаткування 2,t50 966
Полаток на пDибуток. пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Irrtltr,Iй сукупний дохiд пiс.llя оподаткуванIIя 2460 966
(-'yKyпHlllYr ,,tохiд (сушlа |lядкiв 2350, 2355 r,a 2,1б0) 2465 (4 з57) l98

й

I. ЕJIЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИ НИХ ВИТРЛ

назвд cтaтTi Код
|)ядка

за звiтний
перiол

за анапогiчlIий
перiод

попереднього
Doкv

1 1 3 4

матепiальнi затрати 2500 2а 482 lб 448

ВитDати на оплату ц)ац 2505 25 зl0 2| 467

Вiлрахуванrrя на соцiальнi заходи 25 10 9 210 7 824

Амоптизацiя 25L5 2 25з | 992

Iншi операцiйнi витlэати 2520 4 437 2з28
Разом 2550 61 692 50 059

и

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Паламарч_ук Вiкгор Анатолiйович$Rф"*й#ý
Головний леонов Олег Валентиновйч



!одаток 1

до Нацiоншьноrc положення (стаluарry)
бцштерського облiку l "ЗаIшьнi вимошt ;1о фiнансовоi звiтностt''

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеfi нями (отандартами) бргалтероького облiку
эа мiжнародними оmшдартами фiнаноовоi звiтноотi

Ба.паlrс (Звiт про фitlапсовuй стан)
на 31 грулпя 2014 р.

Форм Л}l Код rа,ЩУ l801001

Актив
Кол

пяпка
На по.rаток

звiтного пепiолч
На кirrець

звiтного пеDiолт
l 2 3 1

I. Необоротнi активлt
Нематерiальнi активи I000 5 5

llepBlýHa BapTloTb 100l 40 4

накопиl!ена амортизацш lUUl з5 з8
Нсзавершенi капimльнi iHBeorиllii l 005 з10 6 з01
OoHoBHi засоби l0l() 12 9зб l l .illlJ

перRlсна варпоть 10 z04 50 809
знос 10 1 з8 261{ з9 121

Ilrвеотицiйrrа Hep}xoMicтb l0 5 z57 f1o

Первiона BapTioTb iнвестицiйноi HeplxoMocTi l0 б 59з 59з
Знос iнвеотицiйноi HeppoMooTi l0l7 ззб з54

ловгоотроков1 оlологlчп1 активи l020
l lepBroнa BapTloTb довIострокових бlологrчних активiв l021
FIакопичена амортизацiя довгоотрокових бiологiчних активiв I022

!овгос,lроковi фiнаноовi iнвестицtr:

якi облiковуrоться за мсlодо\,| 1"tacTi в калiталi
iнпrих пiдприемотв 10з0
iHпli фiнаноовi iнвеотицii l 0з5

,Щовгострокова дебiтороька заборгованiсть l 040
Бlдсточен1 податковl активи 1045

i'улвiл l 050
Вiдотрочепi аквiзицiйнi витати 1060

Залишок коштiв у центраJliзованих отахових резервrlих фоrrдах l0б5
IHrrri rtcoбopoTrti акrтви l090
Усього за роздi.пом I 1095 14 508 17 936

П. Оборотlli активп
JаIIаOи l l0(} | 2,55 \ 692
Бирооllичl запаои l l()l l 244 l 68l
Н9завершен9 виробиицтво |0Z
l'oToBa продукцiя l03
Товари 1 l04 l1 il
llотOчиr бlологiчнi активи IIl()
Лепозити переотрац/ванItя lll
Бекоелl одержаfil 1 l20
l]ебtmроька заборгованiсть за продукцiIо, товари, роботи, пооJIуги 1 125 201 5ll

,l[ебircроька заборгованiсть за розрахунками:
за видаllими аваIIоами 1 1з0 12 l9
з бю]I)кетом l 135 ,18з

у тому чполl з податку на прибуток lзб t

Щебiтороька заборгованiоть за розрахJнками з нарахованих доходiв l 140

Щебimрська заборговаlriоть за розрахтIIками iз BlryrpimHix розра\тпкiв l I45
пша поточна дебiторська заборгованiоть ll ,l48

2,70,7

Поrочнi фiпапоовi iивестицii t 160

l'porrlt та i.x сквtвалспти 1 l65 б_] зi).r

Гоr,iвка t 166 55 60
Рахупки ,} банках l l67 8 24:\

tJи1рати маиоутIIlх перlолlв 1 l70 51 5l
чаотка переOтраховика у страхових резерRах 1i80
у топ,fу l{исJIt в:

резервах ловгострокових зобов'язаlrь
1 I8l

резервах збиткв або резервах належних виплат 1 182

резервах незаробJIеIIих премrй l l83



lItIIIих о]рахови\ р9зсрRа)i l84
Iltпri обороr,нi акr,иви 190

)lcboгo за ]rозлi.llом П r95 2 8l9 4 tlзt
IП. Необоротнi акт]rDи, yтpllмyBarri для продаяý, та групп вибуття 200

Ба-rrапс 300 l7 327 22 767

ий (пайовий) каrriтал

13нески до незаресстрованого стаryтного

акопичеIп курсов1 рlзI{иц1

(18 510) (1 8 зз2)

х{еIlии KaпlTaJ]

}'cboгo зa

[3i,l1с,грочеrri Itодаr,ковi зобов'язчurпя

[]сrlоiйпi зобов'язаипя

[нпri,цовгосmоковi зобов'язання

Блаt о;riйна лоlIомога

у roMv tlисfil,

ре:]ерв ltовгострокових зобов'язань

резсрп збиr,кiв або резерв IIаJIежIIих випла1,

lнпI1 cTpaxoBl

Irrвестицiйнi кон

l]екселi виданi

I-Iolo.rlta кр9ли]Oрська заборгованtсLr, за:

У ТОМУ ЧИСJIl З

IIоrcчна кредиrcрська заборгованiсъ за одержаrtими аваноами
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахyнками з

1-Iо,гочна кредитороька заборгованiоть iз внуцliшнiх

Iншi поmчнi зобов'язання

KepiBH lH
i:
t\:

Паллмар.l5д1 BiKTop дпато.rriйович

леоrrов Олег Валентиttови.r

органом виконаR,lоТ влаДи, rцо реалiзуе /Iеряслвfiу полiтику у оферi статистики



flaTa фiк, мiсяць, .Iиоло)

Пiдприемство Хме.lrьнпцьке Комупа,тьне Пiдприемсlво "Електроr,раrrс" за СflРПОУ
(найменування)

кодл
2015 l 0l 01

0зз2tj646

Звiт про фirrаrrсовi результати (Звiт про суrсуrrrlий дохiд)
за Pilс 2014 р.

Форма N2 Код.u ДКУДГ*l8ГШ3 -l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звiтIrий
перiод

За аIIа"rоr-iчrrий
перiод

попередIlьOго
Doкv

1 2 3 4

Чис,гий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робir,, послуг) 2000 4з 247 41 з91

Чuсmi заробленi cmpaxoqi прелtit 20l0
прелtii' пidпuс aHi, вапова сума 201 ]

пpetttii, пере daHi у пере сmрахування 2012
злуtiна резерву неза|эобленuх премiй, всlловq с_улла 2013
злчлiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прем,iй 2014

Собiвартiсть реалiзованоi прол,кцii
(тов арiв,робiт, поспуг) 2050 44 9lб ( 44449 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmрсховшuu вuплаmсLrylu 2070
Ва,rовий:

шэибr,юк 2090
збиток 2095 ( 1669 ) ( 3058 )

/]oxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

Лoxid kumраmil Bid зhliнu iчulllx сmржовltх |эезервiв 21]0
ЗJуllНа lHUlUX СmРаХОВUХ РеЗеРВlВ, ВСЬЦОВа CYJYla 2I]1
злцiна часmкu пересmржовuкiв в iчulux спlраховuх резервах 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 7 0lз 6 816

у mому чuслi:
doxid Bid злtiнu варm.осmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
спр аве dлuвою варmiсmло

2]21

doxid Bid первiсноео вilgrання бiолоziчнuх сtкпluвiв t

с iльс ь к оzо спо dq)сько i' пtэоdукцi i'
2]22

doxid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вцвiльненtlх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiсmативнi витрати 2130 ( 1946 ) ( lB59 )

витрати на збl.г 2150 (з04) (274)
Iншi операцiйнi виmати 2l 80 ( 2893 ) ( 2805 )

у moJrly чuслl:
вumраmu вid змiнu варmосmi акlпuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоеiчttuх акmuвiв i
сiльс ь к о zo с по d ар с ько i' пр о Dу кцi i'

2 ]82

ФiнансовиI1 результат вiд операцiйноi дiя.lIьностi :

пDиб\ток 2190 20l
збиток 2I95 ( ) ( l l80

Доход вiд \,частi в капlтап1 2200

[ншi фiнансовi дохо/ди 2220

Iншi доходи 2240 6_56 553

у mо.му чuслl;
dохid Bid блшzоdiйttоi' dопол,tоzu

221 I

Фiнансовi витрати 2250 ( 1 45

Втрати вiд }^racTi в капlт€lлl 2255 ( ) (

[ншi витрати 2270 ( 658 ) (". 283 )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на лtонеmарнi спаmmi 2275



Продовження додатка 2

ФiHaltcoBlli,i результат до оподаткуваIlня:
пDиб_чток 2290 l98
збиток 2295 ( ) (955)

[3и,tрати (лохiд; з подагку на гцэибуток 2з00 l6)
11рибуюк (збиток) Bi/t припиненоi l{iя_lIьн<lс,гi пiс,тя
o1,1oJ(a,I,IýBaHIIя

2з05

Чисr,ий фiнаlrсовий резy;lь,гrl,г:
гриб\,тoк 2з50 l98
збиток 2355 ( ) {97]')

ttи (,х

Стаrr,я Код
ря/tка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiол

попереднього
DокY

1 1 3 4

лооцi нка (vuilжa) ttсоборо гних активiв 2400

l{ооцirrка (уlдirrка) фirrаltсових iHcTpyMettT-iB 2405
I lакопичсгli K}rpcoBi рiзrrиr{i 2410
Час,гltа ilrltlorKl счкупного дохо/lу асоцiйованих та сшльних
пi]tlтDиемств

24l5

Iнший сукупний:охiл 2445
[ншлrрi сукупний лохiд лб оподаткування 2,150

Ilo,:IarrlK Tta rrрибl,гок. пов'язаний з iнruим сукупним доходом 2455
lrпrIий сукупниii дохiд пiсля ополаткувдння 2460
Су"купrrиIl дохiд (cyм2r рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 246s l98 (97l)

сукуп и

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI лк

Паламарчук Вiю,ор АrIатолtйович,

Ш. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

fIазва стаr-гi Код
рядка

за звiтний
перiол

зд анлпогiчний
перiол

попереднього
DокY

1 2 3 .l

MirrepizulbHi затDати 2500 16 448 \6 з27
виrDаrи tta oruralv працi 2505 2| 467 20 9з9
}3iлрахr,ваl п tя rta соцitt чьлti заходи 25I0 7 824 7 69з
А;r,rорт,изаl.(iя 25 1.5 | 992 2 I12
Irrlпi orreparliйlri виrрат,и 2520 2 з28 2 з16
Pa:roM 2550 50 059 49 з87

rrа Ki;rbKicTl, гrростих акtliй
Скоригована середньорiчна кiлькiсть tTDocTlTx акцiй

JIеонов Олег Валентинович



г
i

,Щолаток 1

до Нацiоншьного положенш (шанларry)
бlжruтерськоlо облiку 1 "Заruьнi вимош до фiнансоtsо'l звiтяостi"

Щата (piK, мiсяць, чиоло)
Пiлприемотво Хмсльшицьке Комунапыrе Пiдприемство "Елекротранс'' за еРПОУ
Териmрiя ХМЕJЬГIШlЬКД за КОДТУУ
Органiзацiйно-правоваформагооподарювання Комуншьне пi,,lприемотво за КоПФГ

Nэ2), грошовi поканики якого наводяться в гривпях з копiйками)
Складено (зробити позначkJ "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бухгалтероького облiку
за мiжнародними стандартами фiнаноовоi звiтностi

Балашс (Звiт про фirlаrlсовий cтarl)
lla Jl грулllя 2015 р.

Форма Лil Код за /{КУ 1tio1001

Актив
Код

Dядка
На llo.raToK

звiтпоl,о IIеDiодI
на кirrець

lвiтrrого rrenicпv
l z 3 4

r. Необоротrri активи
Немаreрiальнi активи 1000 5 22

перDrсна варпотъ 00l 4 68
накопичена амортизацul 0()2 38 ,16

Незавершепi капiтальнi iнвеотицri (х)5 6 304 418
OcHoBHi заооби 0 0 11 388 з4 8()tJ

первlона варпоть 0 50 tl09 76 813

зноо 0l2 з9 421 42 005
Iпвестицiйпа Hep1с<oMioTb 0 5 2з9 265

l lepBloHa варпоть tнвеотицlйноi нер}хомосп 0 6 59з 7l tl
Зноо iнвеоfr цiйноТ нерlr<омосп 0 7 354 453

f]овгоотроковi бiологiчнi активи l020
Первiспа Bapтicтb довгоотрокових бiо:rогiчних активiв l02l
Накопи.lена амортизацiя довгостокових бiологiчтtих активrв |о22

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:

якi облiков}юrься за vеюдом pacTi в каItirалi
iнrпих пiдприемств l 0з0
iHпli фiнаноовi iнвеотицii 0з5

Щовгострокова дебircрська заборгованiоrъ 040

tjrдсточеIп подаlхов1 активи 045

l улI]IJI 050

Вiдотроченi аквiзицiйнi витраш 06()

Залишок коштiв у цен,гралiзованих отрахових резервних фондах 0б5

Iншi необоротrIi активи 090

Усього за роздiлом I 095 17 93б зб 513
П. ОбоDотlli aKTиBlr

:Jапаси 100 | 692 2 51,11J

Бирооfiич1 запаси I01 l бtJl 2 5,72

незаверпIене вирооництво 102

l о]Oва продукцlя l0з
r овари l04 1l lб
tlоl\)чнr оlологlчпl активи ll0
лепозити переOтрахування l15
Векселi одержаrti l2()

Лебlюрська заборгованrстъ за продукцlю, товарн, роботи, послуги l l25 58 9,7

/{ебiтrrрська заборговаIIiсть за розрахунками :

за RидаIIими аRаItсами llз0 l9 2

з оIоджетOм 35 5

у тому чиолi з полатку на прибуток Jo

/{ебiтороька заборr oBarrioTb за розра\тнками з нарахованих дохолiв 40

[ебiюроька заборговаrriоть за розраrтнками iз впутрiшпiх розржуlкiв 45

Iнпlа по,го,tltа,цебimроька заборгованiоть 55 2 70,1 4

Ilоrочнl фlнаноовl lнвеотицli 60

I'рошi та iX еквiвалеrrти 65 з()з l5tJ

l'oTtBKa 66 60 5,I

'ахчIIки в r}aIIKax о/ 24з 101

Виrрати майбутпiх перiодiв 70 51

Часrка ttересrраховика у стахових резерRех 80

у 1ому чиоJIl в:

резервах довгосlрокових зобов'язаIIь
1 l81

резервах збиткiв або резерRах палежнпх виплат 1l82

резерв.u( незаробл9fiих премlЙ l l83



ll{IlIиx страхових резерRах 184

[пшi обороrпi активи 190

Ycbo1,o за роздfurом П 195 4 83t 2 9а2

Ш. IIеоборотпi активлl, утрпмувашi для продФIýr, та групи вибуття 200

Б*панс 300 22 767 39 495

1lареесrрований (Itайовий) капlrал
ВItески ло rlезаресстрованого статутного капlталу

Лодатковий капirал

прибуток (непокритий збиток) (18 33

Ilrпli

IHrrri ловгостэоковi зобов'язанttя

С грztховi резерви

у юм\, чисjll:

рсзсрв ;]lоlrоотрокових зобов'язаrrr,

в або DезеDв наJIежних t}иплат

IHBccl ицiйнi KoIlTpaK м

зобов'язаrrня i забезпечеrrrrя

у тому чиол1 з

хуIIками зl стра\твання

заборгованiсть за розрахтIIками з )часниками
lз впутрrшнlх розрахункlв

ть за стDаховою дlялыIlсllо

ВiдсгрочеlIi KoMiciйtti лоходи вiл пересrрахоRикiв

l0 173 l5 015

IV._}фg*яаапllя, пов'язанi з необоротними актяRдмлl,
лля продаr(у, та групами впбугтя

flаламар.r5д1 BiKTop Анатолiйович

леопов олег Валентинович

/'
пому lleнlpilIby{iM органом викоtrавчоi влаДи, що реалiзуе дерrкавну полiтику у сферi отатиотики.


