
Пiдприемотво [I_убпiчне акцiонерне товарпство "по виробництву сiльськогосподарськоi технiки

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтипцi):
за положеннями (оmндартами) бу<галтероького облiку
за.мiжнародними оmндартами фiнаноовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
31 грудня2015 р.

Щата (piK, йояць, чиоло)
за СЩПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕЩ

коди
20Iб l01 l0l

о57844з7

3510100000

2з0
28.30

Форм Лil Кол rа ЩУЩ| 180100r

Акти в
Код

Dялка
на початок

звiтного пепiош
На кiнець

звiтного перiолч, 3 4
I. IIеоборотпi аlстпви

Немаreрiальнi активи l000 1 57l l 298
первlона варпоть 001 з з28 з з85
накопичена амортизацlя 002 l 757 2о87

Незавершенi капimльнi iнвеотицii 005 5 бз0 2 099
OcHoBHi засоби l0l0 зз0 224 з62256

первlона варпсть l01 470 955 529 |5,7
знос 0I l40 7з,| l66 901

Iнвес,l,ицiйна HeplTolrioTb 015 23,743 17 816
ЕчjIrU rb rпЕ9ч lицlиноl нсрWоМОСТl 0lб 42з20 28 003

017 18 5,7,7 10 l87
Ловгостроковl бtологt.tнi активи 020

Первiсна вартiотъ довгоотроковж бйй;чн"" акlrвБ 1021

022
Ловгоотоковi фiнаноовi iнвестицii:
якi облiков}tоться за методом }чаотi в капiталi
iнших пiдприемотв l030 l55 800
ншi фiнансовi iнвестицii 10з5 z775 2775

fl овгос,трокова дебiторська заборгован icTb 1040 81 689
Вiдотроченi податковi актяви l045
Гулвiл

1 050
}3lдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060
Залишок коштiв у централiзован", отр*хоЬиi р?й!БiiiР--оrдuх 1065
Iншi необоротнi актнви l090

розлlлоDI r095 зб4 179 387 733
UoopoTHl

Запmи
t 100 11l 761 l42 819

Виробничi запаси l 10l 2з 806 4 462
ЕирUUflи i 102 25 29з зI 7l

0з 57 505 73 55,7

l 
,l04

15,7 3 089
поточнi бiологiчнi активи 10

,Щепозити переоц)ахyванfi я l5
Векоелi олержанi l l20 608

UРvbaa J.lUuPr оЕаяl9,1ъ за ,tродукцlю, товари, роОоти, поолуги l|25 40 968 78 L2|
{ебimроька заборгованiоть за розрахтнками;

за виданиNIи аваноами l 130 8 89l lб з49
з оюджеюм lз5 |2 685 l299,1

у п4 rrPиvy зб 9
JcvuРr Uбdпr9 r ь Ja роJржунками з HapaxoBaHID< доХОДв 40

Лебl торс ька заборгован i сть за розрах-унками iз в rTyTpi ш нiхlБфахункiБ 145
л9оrlороька заооргован!сть l55 13 202

l lоточнr фlнаноовi iнвеошцii 60
Грошi та i,x еквiваленrи l 165 2 698 l9 705
Готiвка l 166 5

I,|.6,7 2 199 l8 925
рI()лl в

1 170
lgрý9lраL\OЕи\а у оlрахових резервах 1 180

у ToMv числl в:

резервах довгосIрокових зобов'язань
1i8l

резервах збиткiв або резервах ffалежних виплат l l82



рБервЫ н"зuробл"rrтх r,р"мi* 18з

iнших страхових резервах
l84

ЙЕr оборотrrGкrrви l 190

ппrпi ппм П 1195 l1a 124 270 193

m. IIеоборотпt аюивIr, уIримуванi дJlя продая(у, та групп внбутш 1200

Б:чпанс l300 5,12 903 651 926

Пасив Код
Dýдм

на початок
звiтного перiодr

Нд кiнець
звiтпого перiодy

а 3 4

ъ**л."--й /пяйппий) капi 1400 9 500 9 500

1 40l

К*Й,L],,ЙцБ*- 1405

1.110

Fмiоi*нйti дохiд

------- 
a:-:--:|-

l41 l

пiтал
:у. _--^-,-л_ /---л----тй lбqmк\

l415 |2 634 1,2 бз4

1 420 з16 5z,7 з48 з87

н.лпплqений капiтал |425 ( ) ( )

1430 ( ) )

|43

Усього зrr р

ЕйБй]
пыfi;IБ

оздiлом I
i lаdрспеqеявя

1495 338 бб1 370 521

1 500

5ов'язання
лоi w-спаm бянк

1 505

10 5 000

т-,,,,; -лл-лл_лчлоi "лбпр'сrлнкq
бз 565 95 507

довгосmоковi забезпечення

Щовгостроковi забезп9чення витат перOонаlry

I 52tl 1 б89

1 521

|525

t*л_л-:.i |526
15.j0

_
Y rcNfч чисш:

резсрв довюотрокових зобов'язднь

15jl

l 5з2
l 533

rншl oTpaxoBl резерви
l5 j.l
i 535

)изовии
1 540

I{плату джек-поlу
-лл-:-л_- п

545

1595 б5 254 180 507

l600 8,1 
,737 10 641

1 605

1610
16l 17 8б0 21 985

БББйJм" з бюджеюм 1620 511 \ 466

t621 785

_
розрахтн

розраrJн

625 155

ками з оплати прац1 lбз0 1 980 2 445

Iioтb за одерханими авансами

riпъ lя позпаwнками з \чаониками

бз5 29 526 5 26l
640

поючна кредиторська заборгованlоть rз внуlрlшнlх розрахункrв 645

650

поточнi зt

Б"-ди*
660 l00 888

йчйпЫй"
ri KoMioiйlri доходи вiд переоlраховиIOв

lб65.
670

690 бз з 451

lб95 л l38 98Е 10б 898

IV. З"6*'rrrr*i, пов'язанi з необоротними активами,

утрlrмJ.впrrимп д.пя чрgЕgщ{ýцу""Y.:"Фrr"_
l700

1800V. altrcTa sapтieтb aк!l,
1900 542 903 651 926

КерЬнпк

Головниiл бухгалтер

1--ы;"ч"*"- в порядкУ,

l/", а,

ýgl
7't}r?]

(Ё



, Дата (piK. мiсяць, чис_по)
Пiдприсмс,гво Публi.rне акцiоперне товариство "по вuробнпцтву за СffРПОУ' сiльськогосподарськоiтехнiки "Червонд зiрка''

(найменування)

2016 l 0l 0]
зl

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суrсуппий дохiд)
9а PiK 2015 р.

Форма N2 Код за [КУ[Г-lSOбБ_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
ряд(а

за звiтний
перiод

за апалогiчний
перiод

шопереднього
Dolýy

1 1 3 4
чистий дохiд вiд реалiзацii пролчкцii (юварiв, робiъ посп_уг) 2000 654 809 з82 888
Чuсmi заробленi cmpaxoBi прелtii' 20l0

tl.pe -lt ti i| п i dпl,tc aHi, в ало в а сулtа 20] 1

rlpe.ltlii, переd aHi у пере сmр ахув ання 2012
з.,l,ti н а р е з е р ву н е, з a1lo б _l е н t tx п ре.м i ti, б о.1 о в а cy.ll а 20l з
злуliна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх преп,dй 2014

Собiвартiсть реалiзованоi про:lукчii
(тов арiв,робiт, послц.г) 20_50 ( 508 900 ) ( 285 0l5
чuсmi понесенi збltmкu за сmраховuмu вuплаmаJvllt 2070
Ваповий:

пDибyток 2090 145 909 97 873
збиток 2095 )

loxid (вumраmа) Bid змiнu у резервах dовadсmроковllх
зобов'язань

2 ]05

!охid (вumраmu) Bid змiнu iHulttx сmрсховuх резервiв 2] I0
змlна lHulux сmраховuх резервlв, валова сума 2l]l
здпlна часmкu пересmраховuкlв в lHulux сmоаховuх Dезервах 2] 12

Iншi операцiйнi доходи 2120 40 109 62 604
у l?1ofury ч,uслl:
doxid Bid з]rriнu варmосmi акmцвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2I2I

2122

ёохid Bid вuкорuсmання коuцпiв, BllBi.пbHeHux вid
опоdаt?хкчвання

2]23

Адшriнiсцrативнi витрати 2l з0 ( 19007 ) 16 201 )
Вrтrрати на збlт 2150 25 875 ) ( l7звl )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 62з40 ) 55 149 )

у mо.ь4у чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оlliнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

ылmраmu Bid первiсна2о влlзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
с iль с ь ко z о спо d ар с ько i пр о dукцi l

2 ]82

2190 78 796 7| 746
збиток 2|95 ( ) (

Доход вiд 1.qп"; в капlтiLтl 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 z+2
[ншi доходи 224о, 2 4з5 3 556

у mo"|,ly чuслI:
doxi d Bi d б.ц сlzоdi tlHo i' dополttоzа

224-1

Фiнансовi вI,п,рати 225ю зб l88 ) 18 57з )

втчати вiд участi в каrпт.tлI 2255 ( 9 ,) ( )
Iншi витрати 227а ( 6893 ,. ) ( 20 6|2
Прuбуmок (збumок) вid вплtлву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 2275



" Продовження додатка 2

2290 зв 383 зб ||7

збрrток 2z95 ( )

Виmати (дохiд) з податсу на прибуток 2з00 (7 2|0)

Б;6БТ6r"-Фiд пришаненоi дiяльностl пlqля

опо.]ат}ryванLUl

2з05

Чистий фiнrrнсовий результат:
гrрибl ток 2з50 з| |7з зб |L7

збитоrt zз55 ( ( )

lI. сукупнии дох

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1
., 3 4

лооцi""а (уцiнка) необоротнIд( акгивiв 2400 31 738

ЕБцЙ;СцнкD Фiнансових iHcTp}MerrTiB 2405

Накопрrченi Kl,pcoBi рiзrтицi 24l.0
24|5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподатцування 2.t50 з1 7з8

2455

IHrrrцpf cyKyпHIrr1 лохiд пi сля оп одаткувjrння 2460 зl 738

С\,кl,"r"й дохiд (супла рядкiв ZЗýQ.ЦýЦеДýQ_ 2465 зI |7з 67 855

и

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД

[Iазва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

пOпереднього

року

1
1 3 4

м 2500 45з 523 22I 9т7

2505 51 68з 4| 282
Витпати на оплату прац1
pj 2510 17 915 l5 883

2515 27 \99 22 579л

2520 47 325 з4 |2\

2550 597 645 з35 782
Разом

йних витрлт

Ш. РОЗРДХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ДКЦIИ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попередньOго
Dоку

1
1 3 4

a ^л; -,,, ллi,,-а oi -.*i с* rmarс:гтrja я кI Il рт 2600 l90000000 190000000

2605 190000000 190000000Гопп,гар яqя .епё гgLппlчна кlпькlсть IтDостих акцlи

26|0 0,16407 0.19009
Чистий гrрибл,юк (збиток) на од{у про9ту акц'ю

Сr.ор".оuаrrий T истий щЖФиток) на

оЙ rrро""у акцiю бi-*'}ff'."Б.-.- 26|5 0,16407 0,19009

2б50Д"uiдеrд" на олнуldflgitf; жýf _}\
КерЬнпк

Го.повrrrлr1
фl.о

Андрсева Наталiя Валерiiвна



!ата (piK, мiсяць, число)

Пiдприемство Публi.rве аr,iцiоперпе товарIIство "по виробппцтву сiльськогосподарськоi техпiкп за е,ЩРПОУ

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2015 р.

20lб l 0l

Форма N3 Код за ДКУД Г]sj]O Ю04 l
Стаття Код За звiтrrrй перiол За аналогiчний перiод

попереднього polry

l 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операuiйноi дiяllьностi
Надкодження вiд:
Реа.lriзацii продt,кцii (тов apiB, робiт, посrгу,г) 3000 738 l35 509 50з

Повернення податкiв i зборiв з005 52 259 зз 184

у тому числ1 податý/ на додаrLч варT1сть 3006 52 |59 зз 184

ЦiлЬового фiнансуванrrя 30l0 1 579 721

I-Iадходженrrя вiд отриманriя субсидiй, дотацlй з01 l
Надходкення aBaHciB вiд полсупцiв i замовникlв 3015 6 338 з5 426

Надходжеr*rя вiд повернення aBaHciB з020 6 020 49 722

надходження вiд вiдсоткiв за ззlJIишками коштlв на
пот0(Iних рах},нках з025 7 489

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пеНi) з035
Налходкення вiд операцiйноi оронди з040 l 589 2з|5
Надкоддtенлtя вiд отримання роялт1, авторськкк
винагород

3045

Надходжеr-rrя вiд страхових премiй з050
[-Iадiодженгlя с}iнансових установ вiд поверненLuI позик з055

Iншi надходження 3095 4 з6| 5 470

Витрачання на ошIату:
ToBapiB (робiт, поспуг) 3 100 ( 641 863 ) ( 311 99з )

Працi з l05 ( 4l7зб ) з4 з81 )

Вiлрахувань на соцiальнi заходи 3110 ( 2а275 17 683 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв зl 15 ZI?20, ',,,_]) 1з 515

Витрачання на olTjla-ry* зобов'язань з податrqч на прибуток зllб ( ], 6708 ) (", 147з
Витрачання на ошIат_у зобов'язань з податIqу на додаrту
ваугiсть

з||7 ( ) ( )

Витрачання ша оIшату зобов'язаrъ з iHшlx податкiв i зборiв 3118 ( i, i 14 5|2, 12042 )

Витiэа.rання на опдату aBaHclB 3 1з5 19 15з 14 269

Витрачанrш на ollrlary-' повернення aBaHcrB 3 140 ( , 56726 78262 )

Витрачанrш на оплату цtltьових BHecKtB з 145 ( з5 5 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контраюаNIи 3 150

( ) ( )

Витрачання фiнансових установ на наданrul позик 3 155 (

[ншi вl,tтрачання з 190 1l 815 ( 7746 )

Чистийl рух коштiв вiд операuiйноi дiяльностi 3195 л -2 5з5 158 976

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiriноi дiяльностi
Надходденrrя вiд реалiзачii :

фiнаrrсовиri iнвестицiй з200

необоротних активiв 3205 l 045 19 826

3215

дивlдендrts з220
Надходrкення вiд дерив ативrв з225
Надходжеr*rя вiд погашенrrя позик з2з,а

Надход2ttенrrя вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з2з5



Iншi надходження з250

Витрачанrrя на гrрилбаrшя :

фiнансовюi iнвестицiй 3255 ( 798 ) ( 2019 )

необоротrп.rх акгивiв з260 ( 41 685 ) ( 144 906 )

Виrшати за деривативаN{и з270 ( ) )

Витрачання на надання позик з275 ( )

витрачання на придбання дочiрньою пrдцрисмства та

iншоi господарськоi одиницi з280
( ) )

Iншi гпаrежi з290 ( ( )

Чистцй рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -41 438 -I27 099

III. Рух Поштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходtкення вiд:
Впасного капiта.rry зз00

Отримання позик з305 4з5 067 244 649

Надходженtrя вiд rrродажу чаотки в дочiрньому
пiдпоисмствi зз 10

Iншi надходження 3340 l0 000

Витрачанrrя на:
Виr<1,п власнрпi ашiiй зз45 ) ( )

погашенrш позик 3350 ззб 478 252 0з1

Сгrпату дивiдендiв 3355 ( )

Витрачанrrя на сплату вlдсоl,кlв зз60 з5 4в0 ) 18 571 )

Виrрачанrrя на сшIа,ry-* заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) )

Витрачалtня на придбаннrI частки в дочiрньому
пiдгцлиемствi r зз70

( ) ( )

Витрачанrш на виIIпати неконц)ольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

( ) ( )

Iншi rшатежi з390 ) 10 000

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоТдiя,rьностi 3395 63 109 -25 95з

Чистий рух грOшових коштiв за звiтний перiOд 3400 19 13б 5 924

Залишок коштiв на початокропу з405 2 698 596

ВЙ"* змiни валютнлDiJýaDýLцда залишок коштiв з410 Q |29\ (з 822)

Залишок коштiв нgffitЫВ ЬýftF"N 3415 19 705 2 698

//
Ка;rапд Сергiй Георгiйович

Андрссва Наталiя Валерiiвна

Керiвник

головнирi



.Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдприсмство Пубпiчне акцiонерне товаршство "шо виробництву сiльськогосподарськоi за€!РПОУ
техfiiки "Червона зiрка"

(найменування)

Звiт про власпий капiтаJI
за Pirt 2015 р.

коди
20 lб 01 0l

05784437

Форма ЛЪ4 Код за lКУД Г-lS-бббГl

Статт,я

Код
ряд_
ка

Заре€-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
У ДООцitl

ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

В"лу-
чений

капiтал

Всього

1 1 3 4 5 6 7 8 9 l0
залишоlс на початок

року 4000 9 500 12 бз4 зIб 521 зз8 661

$оригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
вицэавленrrя помилок 40l0 l10 1l0

Iншi зпriни 4090 5,77 571

Скоригований зали-
шок на початок року 4095 9 500 72 бз4 3|7 2L4 з39 348

Чистий прибуток
(збиr,ок) за звiтний
пепiод 4100 31 l7з зl l7з

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод 4l l0
Дооцiнка (уцiнка)
необороr,нrоi активiв 41l l
Дооцirц<а (1,цirrка)

фiнансових iнструп,rентЬ 4||2
Накопи.Iенi киrсовi
рiзницi 4113
Частка iншого суц.тшого

доходу асоцiйованих i
спiльнргli пiдприемств 4||4
Iнший счкчпний дохiд 4116
Розподiл прибутку:
виплати впасникам
(дивiденди) 4200
Спрямування гцrибрку
до зареестрованого
капiта.lrч 42а5

Вiдрахуванrrя до
резервного капiтал_ч 42 l0
Сlма.Iистою прибутц,,
належ[Iа до бюджету,
вiдповiдно до
законодавства 42|5
Сума.rистого прибутку
на cTBopeнHrl

спецiальних
(цirьовlтх) фоrцiв 4220



Сума чистою прибутку
на матерiальне
заохоченнrI
Внески учасникiв:

Вилучення капiталу:

зменшенttя номiналь-

Iншi змiни в капiталi-
Придбання (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому,

Разом змiн у капiталt
залишок на

f;-?

4ъпg51 
.,

10. укрдiнl9

Керiвник

Головний

Калапа Сергiй Георгiйович

Андресuа Наталiя Валерiiъна


