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Актив код На початок на Іdнець
рядка звіТНОГО ПеРіоду звітного періоду

1 2 3 4
і. нЕФінАнсові Активи                        .
Осііовііі засобІі : 1000 147788

первісна вартість /оо/ 827918

знос І ()() : - 680130

Інвест Іщійна нерухомість: 1010

первісна вартість 1011

знос 1012

Нематперіальііі активіІ : ІО20
первісііа ваі]тість 1021

1022накопичена шмортизщія
Незавершеіі і кап італьні інвес'mціЇ 1030

довгосіпі)окові біологlчні активu: 1040

первісна вартість 1041

накопичена амортизація 1042 -

Запаси 1050 13755

: Виробн ицтво 1060

Поточні біоjіогічні активи 1090

Усього 3а розді]іом І 1095 161543

п. ФінАнсові Активи 1,`'

довюстроіtова дебіторська заборгован ість 1100

довгостроков.і ф.енаіісові інвестuції, у тому чіі<:лі: 1110

цінні папери, крім акцій 1111

акці.і. та інші форми участі в капіталі 1112

Поточна дебіторська заборгованість..
за розрахунками з біоджетом 1120

1125за розрахунками за товари, робсгги, послуги
за наданиміі кредитами 1130

за виданими авансами 11з5
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страхування

заборгованjсть

екв:валенгпu  розпорядшків
та державних

валют''

казіючействі

установах банкlв

іііоземніЇfі всUі юті

кошти бюджетів та
єдиному
ракунках в установах

Тчіональній ваjі юті
інозе]Iшіі-і ва!гіюгпі

Інші фінансові аі"ви
УщьогозаіIо3дйомП
ІІІ. витн{Іи
БАлАнс

ц_ільовuхфондів
у тому числі в:

lнших юііієнтів на .

рахунку
банків' у тому числі в:

J,.

І9105

пАсив                 . кодрядка2 На початокзвітнопіперіодуз на ІdІІець
lт.влАснийкАпітАлтА Фі звітного пеіііоду4

ВНесений кап,тал                                 НАНСОВИИ РЕЗУЛьтАтКапітало     І400

у д  оц,нках                 _.ФінансовийрєзультатКапіталуііідприємствах
14]0І420

827918-6634І9

=ІІІІіііііііііі==-
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14501495

НЯ                                                                                                                                                             164499довгостроковізобов'
іроковІ зобов 'язання:заціmимипаперамизакредитамиіншідовок.обо'

І5001510
-

пюір   овіз     вязанняПоточназафюваністьзадовюскроковими    бо  '
І520 І

ПОТОчнізоБ==.-====-н==НЧ-`w`РuКUЬ"ПЗОСЮВ`язапн"изаптіатежамидобюджетузарозрахуні{амизатоварироботипосл 1530І540 ііііііі==-І
Іугизакредитамизаодержа"миавансамизарозрахункамизоплатипрщізарозрахункамиізсоціаjтьноюстрахуваннязавнутрішнімирозрахуніtамиінщjпоточнізобов'язання,зних: 15451550
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1570]575 І
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15761595 -
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