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Пасив Код

рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiвець
звiтного пеDiодY

I 2 з 1
I. Власций капiта,1

Jаре€стровании (пайовий) капiтал I400 бз-0 бз.0
Щодатковий капiтал l410 tб 1.6
Резервний капlтал......-...i- 1_1l5
перозподl,tении приоуток lнепокри] ий збиок) 142о з.] 21,1 0
неоплачений капiтал 1425 ( )
Усього за роздiлом I 1495 6,7 9 218,6
[I. Довгостроковi зобов'язаяпя, цiльове фiпаясуваняя та забезпечепвя 1595

III. Поточвi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв ]600
Пtrточrш Kp{дlfi(lrlcl,Ka ;аборrdвitriсal, ]а:

довгостроковими зобов'язанвямп lбl0
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Разом вптратп (2050 + 2180 + 2270) 22а5 l 1094 1 t 692 0
Фiвансовtrй результат до оподаткувапяя (2280 - 2285) 229о 21о.,7 62,1
Податок на при6)ток 2з00
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