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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
2. Організаційно-правова форма
	Державне підприємство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	20572069
4. Місцезнаходження
	08307, Україна, Київська обл., Бориспiль, МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
5. Міжміський код, телефон та факс
	(044)281-71-45, (044)281-71-22
6. Електронна поштова адреса 
	g.podstrielova@kbp.aero 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.04.2016

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
79 Бюлетень. Цінні папери України

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
http://new.kbp.aero/partner/library/
в мережі Інтернет
29.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство
X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента

   2) інформація про облігації емітента
X
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що дана посада на Пiдприємствi не передбачена. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Пiдприємство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Пiдприємство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Пiдприємство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Пiдприємства не забезпеченi. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27 не надається, тому що Пiдприємсто не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надається, тому що Пiдприємство розкриває текст аудиторскього висновку (звiту). Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку Пiдприємством не складалась. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АОО № 099015
3. Дата проведення державної реєстрації
	23.03.1993
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	556521000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	3987
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	52.23 - Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту
	46.17 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
	55.10 - Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
10. Органи управління підприємства
	ДП МА "БОРИСПIЛЬ" є державним комерцiйним пiдприємством цивiльної авiацiї, яке засноване на державнiй власностi та входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України, яке є Уповноваженим органом управлiння. Уповноважений орган управлiння затверджує Статут аеропорту, призначає та звiльняє Генерального директора, головного бухгалтера. За погодженням Уповноваженого органу управлiння:- Пiдприємство володiє, користується та розпоряджається майном Аеропорту, що належить йому на правi вiдання, вчиняючи щодо такого майна будь-якi дiї, що не суперечать законодавству; - Пiдприємство матиме право безоплатно передавати належне йому майно iншим юридичним особам чи громадянам, крiм випадкiв, передбачених законом;- Пiдприємство може добровiльно вiдмовлятися вiд права постiйного користування земельною дiлянкою (її часткою) лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управлiння;- Пiдприємство матиме право вiдчужувати майновi об'єкти, що належать до основних фондiв; - Пiдприємство матиме право вiддавати в заставу, спiльну дiяльнiсть, концесiю, управлiння, оренду майновi об'єкти, що належать до основних фондiв, здавати в оренду цiлiснi майновi комплекси структурних одиниць та пiдроздiлiв Аеропорту (як правило на конкурентних засадах); - Пiдприємство матиме право списувати з балансу не повнiстю амортизованих основних фондiв, а також проводити прискорену амортизацiю основних засобiв.Уповноважений орган управлiння розробляє стратегiю розвитку Аеропорту, згiдно якої Пiдприємство планує свою дiяльнiсть (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення).За рiшенням Уповноваженого органу управлiння здiйснюється лiквiдацiя та реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення).Уповноважений орган управлiння у разi лiквiдацiї Пiдприємства створює лiквiдацiйну комiсiю, до якої входять представники Уповноваженого органу управлiння та Аеропорту, затверджує лiквiдацiйний баланс.Iншi органи управлiння (ревiзiйна комiсiя, наглядова рада тощо) вiдсутнi
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Фiлiя Публiчного Акцiонерного Товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi
2) МФО банку
	380333
3) Поточний рахунок
	26003024334648
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Фiлiя Публiчного Акцiонерного Товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi
5) МФО банку
	380333
6) Поточний рахунок
	26003024334648

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Придбання, зберiгання, використання наркотичних засобiв (списку 1 таблицi II та списку 1 таблицi III), психотропних речовин (списку 2 таблицi II та списку 2 таблицi III), прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речов
АЕ № 190156
11.01.2013
Державна служба з контролю за наркотиками
27.12.2017
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiїлiцензiю планується поновлювати.
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв
АЕ № 291747
17.04.2014
Державна служба України з надзвичайних ситуацiй

Опис
Строк дiї необмежений з 10.03.2011р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
Централiзоване водопостачання та водовiдведення
АЕ № 292453
21.01.2015
Київська обласна державна адмiнiстрацiя
29.12.2019
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
Виробництво теплової енергiї
АВ № 600546
15.08.2012
Київська обласна державна адмiнiстрацiя
14.08.2017
Опис
Лiцензiя на виробництво теплової енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплоелектроцентралях, конгерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї). Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати
Користування радiочастотним ресурсом України
АВ № 613851
17.02.2012
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї
04.05.2017
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати
Надання послуг з охорони власностi та громадян
АЕ № 184916
20.02.2013
Мiнiстерство внутрiшнiх справ України

Опис
Строк дiї необмежений з 22.01.2013р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
Надання послуг телефонного зв'язку
АВ № 303378
21.12.2006
Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України
09.12.2018
Опис
Лiцензiя на право надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Київ та Київської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), затверджених спiльним наказом Держпiдприємництва України та Держкомзв'язку України вiд 13.02.2001р. № 33/16 i зареєстрованих в Мiн'юстi України 05.03.2001р. № 194/5385, видана Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку
АЕ № 269437
19.09.2013
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї
19.09.2023
Опис
Лiцензiя на право надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м.Київ та Київськiй обл. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
Медична практика
АЕ № 459069
29.07.2014
Мiнiстерство охорони здоров'я України

Опис
Строк дiї необмежений з 26.06.2014р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.
Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
АВ № 600547
15.08.2012
Київська обласна державна адмiнiстрацiя
14.08.2017
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
Постачання теплової енергiї
АВ № 600548
15.08.2012
Київська обласна державна адмiнiстрацiя
14.08.2017
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати
На перевезення радiоактивних матерiалiв
ОВ № 000986
31.10.2012
Державна iнспекцiя ядерного регулювання України
31.08.2019
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
На користування радiочастотним ресурсом України
АЕ № 286179
12.02.2014
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї
07.06.2017
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
На користування радiочастотним ресурсом України
АЕ № 269026
13.05.2013
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї
08.07.2018
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї складностi
Рiшення ДАБI №37-Л
22.10.2015
Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
05.10.2020
Опис
Лiцензiя Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї (рiшення №37-Л вiд 05.10.2015р.) на господарську дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї скоадностi (за перелiком видiв робiт згiдно з додатком). Реєстрацiйний запис вiд 22.10.2015р. №2013021793. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.
Ветеринарна практика
Рiшення Держветфiтос
11.12.2015
Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України

Опис
Лiцензiя на здiйснення ветеринарної практики видана Державною ветеринарною та фiтосанiтарною слудбою України (рiшення вiд 02.12.2015р. №2438). Строк дiї необмежений з 02.12.2015р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.    

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
	ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"
2) Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
	22906155
4) Місцезнаходження
	м.Київ, вул. Велика Житомирська, 20
5) Опис 
	ДП МА "Бориспiль" є акцiонером ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", внесок якого до статутного капiталу ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" станом на 31.12.2015 року складає 1 992 500,00 (один мiльйон дев'ятсот дев'яносто двi тисячi п'ятсот) гривень. 
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - право участi в загальних зборах акцiонерного  товариства та прийняттi рiшень згiдно з законодавством України.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агентство"
уповноважене рейтингове агентство
Визначення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 06.04.2016
uaAA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство iнфраструктури України
37472062
01135, Київ, проспект Перемоги, 14
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)



Усього
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Виконуючий обов'язки генерального директора
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дихне Євгенiй Григорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КР 023667 13.02.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Директор з органiзацiї пасажирських перевезень Головного пасажирського управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	19.09.2014, обрано безстроково, до прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння
9) Опис
	Генеральний директор призначається Уповноваженим органом управлiння шляхом укладання з ним контракту та є пiдзвiтним Уповноваженому органу управлiння. Генеральний директор звiльняється Уповноваженим органом управлiння вiдповiдно до чинного законодавства, умов контракту. Генеральний директор самостiйно вирiшує питання дiяльностi Аеропорту, за винятком тих, що вiднесенi Статутом та чинним законодавством України до компетенцiї Уповноваженого органу управлiння.
Генеральний директор:
несе вiдповiдальнiсть за реалiзацiю стратегiї розвитку Аеропорту, розробку та виконання фiнансового плану Аеропорту, результати господарської дiяльностi Аеропорту;
самостiйно визначає структуру управлiння та штатний розпис Аеропорту;
розпоряджається коштами та, за погодженням з Уповноваженим органом управлiння, майном вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
вирiшує питання про участь Аеропорту в асоцiацiях, корпорацiях, концернах та iнших об'єднаннях пiдприємств;
укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки. 
На перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння , наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 18.09.2014 №180 - О призначено з 19 вересня 2014 року Дихне Євгенiя Григоровича виконуючим обов'язки генерального директора державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".  Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр виплаченої винагороди - 175 120,65 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальних стаж роботи - 31 рiк.
Iншi посади, якi обiймав Дихне Євгенiй Григорович протягом останнiх п'яти останнiх рокiв: 
11.03.2009 - 07.07.2009 - заступник начальника Головного пасажирського управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця",
08.07.2009 - 05.06.2011 - начальник технiчного управлiння Головного пасажирського управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця",
06.06.2011 - 29.03.2013- головний iнженер Головного пасажирського управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця",
18.04.2013 - 07.03.2014 - директор ДП "Управлiння капiтального будiвництва Нацiональної академiї медичних наук України",
07.04.2014 - 09.04.2014 - начальник  Головного пасажирського управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця",
10.04.2014 - 18.09.2014 - директор з органiзацiї пасажирських перевезень  Головного пасажирського управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця",
19.09.2014 -  виконуючий обов'язки генерального директора ДП МА "Бориспiль".  
В.о. генерального директора ДП МА "Бориспiль" Дихне Є.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

1) Посада
	Виконувач обов'язкiв головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шиловцева Ганна Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	ММ 077849 07.12.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМ УМВС  України в Харкiвськiй областi
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Провiдний фахiвець з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  ТОВ "Агро Нованива
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	09.10.2014, обрано до прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння
9) Опис
	Повноваження та обов'язки: забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, встановлених законами України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; забезпечує складання на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансової та податкової звiтностi пiдприємства; бере участь у пiдготовцi i поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi в органи вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними формами та iнструкцiями; забезпечує розробку облiкової полiтики пiдприємства та ведення податкового облiку дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до вимог дiючого законодавства; забезпечує нарахування податкiв i зборiв передбачених законодавством та iнше, що передбачено посадовою iнструкцiєю.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Розмiр виплаченої винагороди - 262 303,26 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 23 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.04.2009-12.10.2009 - начальник служби по веденню фiнансового облiку за мiжнародними стандартами ТОВ "IВК"; 13.10.2009-11.08.2011 - головний бухгалтер КП Мiжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни); 12.08.2011-11.01.2014 - головний бухгалтер ТОВ "Мастер-Авiа"; 13.01.2014-06.10.2014 - провiдний фахiвець з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ "Агро Нованива". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В.о. головного бухгалтера ДП МА "Бориспiль" Шиловцева Г.О. на будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
00032112
Місцезнаходження
03150, Київ, Горького, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 286514
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 247-89-27
Факс
(044) 247-89-81
Вид діяльності
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг)
Опис
Послуги з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Сонар"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ
30637135
Місцезнаходження
03057, Київ, Желябова 10 к.68
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2225
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.01.2000
Міжміський код та телефон
(044) 456 71 44
Факс
(044) 456 71 44
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис
Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
36412992
Місцезнаходження
01135, Київ, Золотоустiвська,23 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
201/3
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.04.2009
Міжміський код та телефон
(044) 281-06-07
Факс
(044) 281-06-07
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис
Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
21672206
Місцезнаходження
01004, Київ, Шовковична 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.06.2012
Міжміський код та телефон
(044) 277-50-00
Факс
(044) 277-50-01
Вид діяльності
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис
Надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, Київ, Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 591-04-40
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства.
Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
36049978
Місцезнаходження
01001, Київ, Панаса Мирного, 16/13 "А"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
7
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.04.2012
Міжміський код та телефон
(044) 200-10-31
Факс
(044) 200-10-32
Вид діяльності
Визначення та пiдтвердження кредитного рейтингу
Опис
Надає послуги з визначення рейтингової оцiнки.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Номінальна вартість (грн.)
Кількість у випуску (шт.)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
Термін виплати процентів
Сума виплачених процентів за звітний період (грн)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20.07.2012
182/2/12
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
1 000
250 000
Бездокументарні іменні
250 000 000
18,5
згiдно графiку у перiод з 06.02.13 по 05.05.17
46 120 000
05.05.2017
Опис
На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється на фондовiй бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Спосiб розмiщення - публiчне. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва нового термiнального комплексу "D", паркiнгу. Дострокове погашення: не передбачається.
Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi.
02.02.2015 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам пепебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.  Тiкер-OMABL. ISIN-UA4000144638 Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28. Рiшення набуває чинностi з 03.02.2015р.
05.02.2015 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Тiкер-OMABL  ISIN-UA4000144638  Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28. Рiшення набуває чинностi з 06.02.2015р.
01.12.2015 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення перевести до Списку позалiстингових цiнних паперiв цiннi папери Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль". Тiкер-OMABL  ISIN-UA4000144638  Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.30.14. Рiшення набуває чинностi з 02.12.2015р.
Наказом ДП МА "Бориспiль" вiд 02.02.2015 №01-07-37.1 "Про встановлення облiкової ставки" встановлено вiдсоткову ставку по облiгацiях серiї "L" за тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шiстнадцятий сiмнадцятий та вiсiмнадцятий вiдсотковi перiоди в розмiрi  25%.
Наказом ДП МА "Бориспiль" вiд 07.10.2015 №01-07/1-385 Про внесення змiн до наказу " вiд 02.02.2015 №01-07-37.1 "Про встановлення облiкової ставки" у зв'язку з одержанням погодження Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.10.2015 №31-12110-19/2-10/31238 встановлено вiдсоткову ставку по облiгацiях серiї "L" за тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шiстнадцятий сiмнадцятий та вiсiмнадцятий вiдсотковi перiоди в розмiрi  23%.



20.07.2012
181/2/12
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
1 000
250 000
Бездокументарні іменні
250 000 000
18,5
згiдно графiку у перiод з 02.01.13 по 30.09.1
54 817 500
30.09.2016
Опис
На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється на фондовiй бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Спосiб розмiщення - публiчне. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва нового термiнального комплексу "D", паркiнгу. Дострокове погашення: не передбачається.
Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi.
02.02.2015 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам пепебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Тiкер-OMABK. ISIN-UA4000144620  Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28. Рiшення набуває чинностi з 03.02.2015р.
05.02.2015 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Тiкер-OMABK. 
ISIN-UA4000144620.  Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28.  Рiшення набуває чинностi з 06.02.2015р.
02.11.2015 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення про переведення облiгацiй пiдприємтсв-iменних вiдсоткових (серiї К) Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Тiкер-OMABK.  ISIN-UA4000144620. Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28. Рiшення набуває чинностi з 03.11.2015 р.
Наказом ДП МА "Бориспiль" вiд 02.02.2015 №01-07-37.1 "Про встановлення облiкової ставки" встановлено вiдсоткову ставку по облiгацiях серiї "К" за тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий та шiстнадцятий вiдсотковi перiоди в розмiрi  25%.
Наказом ДП МА "Бориспiль" вiд 07.10.2015 №01-07/1-385 Про внесення змiн до наказу " вiд 02.02.2015 №01-07-37.1 "Про встановлення облiкової ставки" у зв'язку з одержанням погодження Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.10.2015 №31-12110-19/2-10/31238 встановлено вiдсоткову ставку по облiгацiях серiї "К" за тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий та шiстнадцятий вiдсотковi перiоди в розмiрi  23%.
22.06.2015р. проведено викуп облiгацiй серiї "К" згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №215-ДД/2015 вiд 22.06.2015р укладеного з АТ "Укрексiмбанк", загальна кiлькiсть викуплених цiнних паперiв - 40 000 шт. (сорок тисяч штук), загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв - 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень).
11.12.2015р. проведено викуп облiгацiй серiї "К" згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №312-ДД/2015 вiд 11.12.2015р укладеного з АТ "Укрексiмбанк", загальна кiлькiсть викуплених цiнних паперiв - 110 000 шт. (сто десять тисяч штук), загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв - 110 000 000,00 грн. (сто десять мiльйонiв гривень).
20.07.2012
180/2/12
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
1 000
250 000
Бездокументарні іменні
250 000 000
18,5
згiдно графiку у перiод з 05.12.12 по 04.03.16
42 268 500
04.03.2016
Опис
На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється на фондовiй бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Спосiб розмiщення - публiчне. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва нового термiнального комплексу "D", паркiнгу. Дострокове погашення: не передбачається.
Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi.
02.02.2015 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам пепебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Тiкер-OMABJ. ISIN-UA4000144612.  Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28. Рiшення набуває чинностi з 03.02.2015р.
05.02.2015 Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Тiкер-OMABJ. ISIN-UA4000144612. Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.28. Рiшення набуває чинностi з 06.02.2015р.
01.12.2015 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення перевести до Списку позалiстингових цiнних паперiв цiннi папери Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль". Тiкер-OMABJ. ISIN-UA4000144612. Пiдстава (пункт Правил ПФТС) - 5.30.14. Рiшення набуває чинностi з 02.12.2015р.
29.09.2015р. проведено викуп облiгацiй серiї "J" згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №289-ДД/2015 вiд 29.09.2015р укладеного з АТ "Укрексiмбанк", загальна кiлькiсть викуплених цiнних паперiв - 100 000 шт. (сто тисяч штук), загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв - 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень).
24.11.2015р. проведено викуп облiгацiй серiї "J" згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №310-ДД/2015 вiд 24.11.2015р укладеного з АТ "Укрексiмбанк", загальна кiлькiсть викуплених цiнних паперiв - 150 000 шт. (сто п'ятдесят тисяч штук), загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв - 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень).

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У 1959 роцi Радою Мiнiстрiв СРСР прийнято Постанову про створення на базi вiйськового аеродрому "Бориспiль" аеропорту Цивiльного повiтряного флоту Київ (Центральний).

У 1963 роцi було органiзовано Бориспiльський об'єднаний авiазагiн.

У березнi 1993 року аеропорт видiлився зi складу Бориспiльського авiапiдприємства на пiдставi Наказу Мiнiстерства транспорту України №15 в державне пiдприємство та зареєстрований Бориспiльським мiськвиконкомом 23.03.93р. 

Наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України зiд 25.10.06р. №1023 було змiнено найменування Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" на Державне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".

Враховуючи стратегiчно важливу позицiю ДП МА "Бориспiль" на ринку, у 2005 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України було прийнято рiшення про визначення проекту розвитку аеропорту "Бориспiль" прiоритетним для реалiзацiї в рамках програми ОДР, що надається Урядом Японiї.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом 2015 року вiдбулися змiни у складi управлiнського персоналу та коригування органiзацiйної структури ДП МА "Бориспiль", при цьому функцiональне призначення основних пiдроздiлiв не змiнилось. 
На балансi ДП МА "Бориспiль" знаходиться вiдокремлений структурний пiдроздiл Пансiонат "Полiт", що має статус фiлiї. Пансiонат "Полiт" знаходиться у АРК Крим м. Алушта, вул Жовтнева, 12.  ВСП ДП МА "Бориспiль"пансiонат "Полiт" було створено з метою надання якiсного лiтнього вiдпочинку на березi Чорного моря для працiвникiв аеропорту, а також усiх бажаючих. 
Дата реєстрацiї ВСП ДП МА "Бориспiль"пансiонат "Полiт"' 15.07.2003р., Україна. 
Основнi функцiї згiдно класифiкатора видiв дiяльностi КВЕД: 
- дiяльнiсть санаторно-курортного закладу
- надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не вiднесених до iнших групувань
- послуги з органiзацiї подорожувань 
Наразi склалася ситуацiя, коли ДП МА "Бориспiль" фактично не може контролювати та впливати на дiяльнiсть свого структурного пiдроздiлу. 
До врегулювання ситуацiї у фiнансовiй звiтностi ДП МА "Бориспiль" майно, активи i зобов'язання, що перебувають на тимчасово окупованiй територiї, вiдображати у сумi залишкiв на 01.01.2016 року.
ДП МА "Бориспiль" дочiрнiх та залежних пiдприємств не має.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3 951, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (працюють за цивiльно-правовими договорами - 19; та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 17, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 54. Фонд оплати працi - 325 804 тис. грн. Фонд оплати працi вiдносно 2014 року збiльшився на 16 549,5  тис. грн. 
З метою виконання основних цiлей iнтегрованої системи менеджменту пiдприємства ДП МА "Бориспiль" здiйснює постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу шляхом проведення корпоративного й професiйного навчання, що здiйснюється згiдно з Планом навчання та розвитку персоналу в ДП МА "Бориспiль", складеного вiдповiдно до наданих пропозицiй вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Навчання персоналу ДП МА "Бориспiль" протягом 2015 року проводилось вiдповiдно до Плану навчання та розвитку персоналу ДП МА "Бориспiль" вiд 18.03.2015 року № 11-04-1, затвердженого виконуючим обов'язки генерального директора пiдприємства. Усього на навчання персоналу за 2015 рiк витрачено 334 351,47 грн. Протягом 2015 року зовнiшнє навчання пройшли 136 працiвникiв пiдприємства.
Навчання персоналу у 2015 роцi вiдбувалось згiдно з основними принципами навчання та розвитку персоналу в ДП МА "Бориспiль"



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
На сьогоднi ДП МА "Бориспiль" є членом наступних асоцiацiй та органiзацiй: 
       1) "Мiжнародна асоцiацiя аеропортiв євпропейського регiону" Мiсцезнаходження: 6 Square de Meeus, В-100 Brussels, Belgium 
       Основною метою Асоцiацiї є науковий пiдхiд до розгляду всiх питать вiдносно транспортної галузi, а саме: дiяльнiсть аеропортiв, їх структура, транспортнi витрати, зменьшення обмежень повiтряних перевезень, безпека i охорона та всi iншi аспекти щодо захисту навкопишнього середовища, фiнансових та комерцiйних особливостей роботи аеропортiв в Європейському регiонi. 
       ДП МА "Бориспiль" є членом асоцiацiї з 1993 року. 
       2) Асоцiацiя "Аеропорти України цивiльної авiацiї" 
       Мiсцезнаходження: 03036, м. Київ, пр. Повiтрофлотський, 92 
       Предметом дiяльностi асоцiацiї є надання її членам комплексу послуг, пов'язаних з аналiзом, освоєнням, впровадженням досягнень свiтових навикiв в практику дiяльностi українських аеропортiв, iнформацiйне обслуговування, органiзацiю навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу рекламування можливостей членiв асоцiацiї та iнше. 
       ДП МА "Бориспiль" є членом асоцiацiї з 1992 року. 
       Аеропорт спiвпрацює з асоцiацiєю. Асоцiацiя спiвпрацює з Державними органами влади по питанням пiдтримки вiтчизняних аеропортiв 
       3) Асоцiацiя готельних об'єднань та готелiв мiст України 
       Мiсцезнаходження: м Київ. вул. Р.Окiпної 2, готель "Турист", оф. 412 
       Метою створення асоцiацiї є проведення роботи з пропаганди та узагальнення передового досвiду роботи провiдних готельних пiдприємств, надання методичної та юридичної допопмоги з проблем експлуатацiйної дiяльностi. Асоцiацiя регулярно органiзовує i проводить наради та семiнари з актуальних питань. Проводиться цiлеспрямована робота з розробки, затвердження та забезпечення членiв асоцiацiї нормативними документами по готельному господарству. 
       ДП МА "Бориспiль" є членом асоцiацiї з 2005 року. 
       Асоцiацiя публiкує iнформацiю про готелi ДП МА "Бориспiль" в довiдниках та каталогах асоцiацiї, надає нормативну документацiю стосовно органiзацiї готельного господарства, оперативно iнформує пiдприємство про всi законодавчi змiни. 
       4) Українська асоцiацiя якостi 
       Мiсцезнаходження: м.Київ, проспект академiка Глушкова,10 
       Членами УАЯ є бiльше 400 пiдприємств в Українi та за її межами, а також бiльше 1000 провiдних органiзаторiв виробництва, вчених, фахiвцiв у галузi якостi з України, країн СНД i Європи. З 1996 року УАЯ є членом Європейської органiзацiї якостi де представляє Україну Українська Асоцiацiя якостi органiзує та здiйснює нацiональнi i мiжнароднi заходи щодо проблем якостi та формування позитивної громадської думки в цiй сферi, активно надає допомогу вiтчизняним виробникам i веде широку мiжнародну дiяльнiсть. На'виконання Указу президента вiд 23 лютого 2001 року №113/2001 "Про заходи щодо пiдвищення якостi вiтчизняної продукцiї'", УАЯ здiйснює розробку стратегiї прiоритетного розвитку i активно надає методичну та практичну допомогу вiтчизняним пiдприємствам у пiдвищеннi їх досконалостi. 
       Члени асоцiацiї мають можливiсть вивчати досвiд роботи кращих пiдприємств України, країн СНГ та Європи отримувати iнформацiю щодо проведення спецiалiзованих конференцiй, виставок, а також за рахунок членських внескiв брати участь у семiнарах, лекцiях, користуватися iнформацiєю на спецiалiзованих сайтах в мережi iнтернет. У 1998 роцi ДП МА "Бориспiль" Членами УАЯ є бiльше 400 вiдомих в Українi та за її межами пiдприємств, а також бiльше 1000 провiдних органiзаторiв виробництва, вчених, фахiвцiв у галузi якостi з України, країн СНД i Європи. З 1996 року УАЯ є членом Європейської органiзацiї якостi де представляє Україну Українська Асоцiацiя якостi органiзує та здiйснює нацiональнi i мiжнароднi заходи щодо проблем якостi та формування позитивної громадської думки в цiй сферi, активно надає допомогу вiтчизняним виробникам i веде широку мiжнародну дiяльнiсть. На виконання Указу президента вiд 23 лютого 2001 року №113/2001 "Про заходи щодо пiдвищення якостi вiтчизняної продукцiї", УАЯ здiйснює розробку стратегiї прiоритетного розвитку i активно надає методичну та практичну допомогу вiтчизняним пiдприємствам у пiдвищеннi їх досконалостi. 
       Члени асоцiацiї мають можливiсть вивчати досвiд роботи кращих пiдприємств України, країн СНГ та Європи отримувати iнформацiю щодо проведення спецiалiзованих конференцiй, виставок, а також за рахунок членських внескiв брати участь у семiнарах, лекцiях, користуватися iнформацiєю на спецiалiзованих сайтах в мережi iнтернет. У 1998 роцi ДП МА "Бориспiль" став переможцем нацiонального конкурсу якостi, у 2001 та 2005 роках лауреатом Європейського конкурсу якостi за моделлю ЕРОМ та був внесений до реєстру кращих європейських компанiй. 
       5). Український нацiональний комiтет мiжнародної торгової палати 
       Мiсцезнаходження: м Київ, вул. Рейтерська, 19-Б. 
       Членство в УНК МТП означає отримання досвiду та нових перспектив розвитку. Робота в МТП дозволяє встановлювати прямi контакти з компанiями членами Всесвiтньої органiзацiї бiзнесу, з мiжнародними експертами в вiдповiднiй галузi, з представниками мiжнародних органiзацiй i об'єднань 3 цiєю метою УНК МТП 
       - вносить пiдприємство - Учасника до перелiку учасникiв МТП, що сприяє пiдвищенню конкурентоспроможностi, наприклад при визначеннi спрямування iноземних iнвестицiй, встановленнi партнерських вiдносин; 
       - вносить iнформацiю про пiдприємство (органiзацiю) його продукцiю, роботи та послуги у базу даних МТП, що дозволяє суттєво розширити коло iноземних партнерiв пiдприємства; 
       - через власний сайт поширює iнформацiю про своїх Учасникiв; 
       - вирiшує питання своїх учасникiв у режимi реального часу у будь-якiй частинi свiту через систему оперативного зв'язку iнтернет; 
       - надає можливiсть Учасникам отримувати публiкацiї МТП (правила, збiрник, тощо). ДП МА "Бориспiль" є членом УНКМТП з 2006 року. 
       6). Українська спiлка промисловцiв та пiдприємцiв Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 
       УСПП розвиває iнiцiативи, що спрямованi на економiчне зростання України, полiпшення конкурентоздатностi вiтчизняних пiдприємств. УСПП у постiйнiй взаємодiї з обладмiнiстрацiєю провiдними засобами масової iнформацiї Київської областi, проводить роботу по формуванню реальної системи впливу промисповцiв та пiдприємцiв на структурну перебудову промислового комплексу областi, створенню цивiлiзованого правового попя дня здiйснення пiдприємницької дiяльностi. ДП МА "Бориспiль" є членом УСПП з 1998 року. 
       На сьогоднi ДП МА "Бориспiль" не входить до складу холдингових компанiй, та не бере участi у концернах.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльна дiяльнiсть ДП МА "Бориспiль" з iншими органiзацiями протягом 2015 року не проводилась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Здiйснювати ведення бухгалтерського облiку згiдно з принципами та методами, передбаченими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Забезпечити безперервнiсть вiдображення операцiй та достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Створення, прийняття i вiдображення у бухгалтерському облiку, а також зберiгання первинних документiв, облiкових регiстрiв, бухгалтерської звiтностi пiдприємства вести вiдповiдно до "Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 року № 88.

Застосувати План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємства, призначення i порядок ведення рахункiв бухгалтерського облiку згiдно з вимогами наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування" iз змiнами i доповненнями вiд 30.11.1999 року № 291.

Вести податковий облiквiдповiдно до вимог Податкового кодексу України (далi по тексту ПКУ). Податкову звiтнiсть подавати в строки встановленi податковим законодавством України. 

Згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси" iз змiнами i доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.11.1999 року №246, запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати їх найменування.

Придбанi (отриманi), або виробленi запаси зараховувати на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Транспортно - заготiвельнi витрати включати до собiвартостi придбаних запасiв. Окремий рахунок для облiку транспортно-заготiвельних витрат не застосовувати.

При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, в продаж та iншому вибуттi, оцiнку їх здiйснювати за методом собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО).

Запаси, якi не будуть в майбутньому приносити пiдприємству економiчної користi, визнавати за нелiквiднi та списувати з активiв на пiдставi протоколу засiдання постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї за пiдсумками проведення рiчної обов'язкової iнвентаризацiї.

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключати зi складу активiв (списувати з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i матерiально вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. 

Облiк основних засобiв вести згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби" iз змiнами i доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року №92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку". Визначити граничну вартiсть за одиницю iнших необоротних матерiальних активiв в розмiрi менше 2500,00 гривень (без урахування суми податку на додану вартiсть). При набраннi чинностi Закону України вiд 17.07.2015 №655-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платникiв податкiв" визначити граничну вартiсть за одиницю iнших необоротних матерiальних активiв в розмiрi менше 6 000,00 гривень (без урахування суми податку на додану вартiсть).

Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв нараховувати в першому мiсяцi використання об'єктiв  у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi вiдповiдно до п.27 П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Предмети, строком експлуатацiї бiльше одного року, вiдносити до складу iнших необоротних матерiальних активiв.

Встановити наступний порядок визначення строку корисного використання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв:

- термiн використання повинен вiдповiдати даним технiчного паспорту або iншого документу, що є в наявностi на пiдприємствi (додатки №№ 1, 2);

- якщо термiн використання не визначений, то вiн встановлюється iнженером ВМТЗ та СО, враховуючи технiчнi характеристики та умови використання предметiв, очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi або продуктивностi, фiзичний та моральний знос, що передбачається та правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори. Якщо у iнженерiв ВМТЗ та СО виникають труднощi у визначенi термiнiв використання, останнi залучають спецiалiстiв з iнших структурних пiдроздiлiв. Пiд час вiдпуску зi складу в експлуатацiю матерiально вiдповiдальна особа, за погодженням з керiвником служби, вказує строк корисного використання у Накладнiй - вимозi на вiдпуск матерiалiв (типова форма № М-11). 

Амортизацiю основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) в бухгалтерському облiку нараховувати прямолiнiйним методом. Нарахування амотризацiї проводити щомiсячно.

В податковому облiку класифiкацiю груп основних груп та iнших необоротних активiв визначати вiдповiдно до вимог ПКУ. В податковому облiку амортизацiю по основним засобам та iнших необоротних активiв, якi вiдносяться до груп 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 нараховувати прямолiнiйним методом.

Амортизацiю об'єкта основних засобiв в податковому облiку нараховувати протягом строку корисного використання об'єкта, але не менше мiнiмально допустимого строку, встановленого ПКУ. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, встановлювати наказом по пiдприємству при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс) i призупиняти наказом по пiдприємству на перiод його виводу з експлуатацiї (для реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання, консервацiї та iнших причин).

Амортизацiя в податковому облiку по основним засобам, якi вiдносяться до груп 1 та 13 не нараховувати вiдповiдно до вимог ПКУ.

Амортизацiю в податковому облiку по iншим необоротним активам, якi вiдносяться до груп 10, 11 нараховувати в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi вiдповiдно до вимог ПКУ.

Переоцiнку основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, проводити з такою регулярнiстю, щоб залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. 

При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включити до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням капiталу у дооцiнках.

На вимогу п.6 П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 №779, за наявностi ознак, за яких об'єкт основних засобiв може бути вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до iнвестицiйної нерухомостi, головним критерiєм щодо їх розмежування вважати переважний характер їх використання. Переважний характер використання об'єктiв нерухомостi визначити, як вiдсоток площi будiвлi (споруди), яка надається в операцiйну оренду до загальної площi будiвлi (споруди). Об'єкт основних засобiв визначається об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, якщо у операцiйну оренду надано бiльше 90 % його площi.

На дату балансу вiдображати у фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її вiдновлення, що визнаються вiдповiдно до П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв". Амортизацiю об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi в бухгалтерському облiку нараховувати прямолiнiйним методом.

Доходи вiд передачi об'єктiв iнвестицiйної та операцiйної нерухомостi в операцiйну оренду вiдображати на субрахунку 713 "Дохiд вiд операцiйної оренди активiв".

Витрати, що здiйснюються для пiдтримки iнвестицiйної нерухомостi в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд її використання, включаються до складу iнших операцiйних витрати звiтного перiоду.

Облiк нематерiальних активiв вести згiдно з вимогами П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року № 242. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв (крiм права постiйного користування земельною дiлянкою) в бухгалтерському облiку здiйснюється протягом строку корисного використання, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (додаток 3). 	

Амортизацiю нематерiальних активiв в бухгалтерському та податковому облiку здiйснювати прямолiнiйним методом.

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв в податковому облiку здiйснювати протягом строку корисного використання об'єкта (додаток 3), але не менше нiж визначено в ПКУ.

Здiйснювати переоцiнку за справедливою вартiстю на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких iснує активний ринок. У разi переоцiнки окремого об'єкта нематерiального активу переоцiнювати всi iншi активи групи, до якої належить цей нематерiальний актив (крiм тих, щодо яких не iснує активного ринку). 

При вибуттi об'єктiв нематерiальних активiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта нематерiальних активiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням капiталу у дооцiнках.

Класифiкацiю доходiв проводити у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року. № 290. 

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнавати, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг, доходом є фактично наданi послуги на дату балансу. Визнання доходiв вiд надання послуг оформлювати актом надання послуг, складеного пiд час здiйснення господарської операцiї або безпосередньо пiсля її закiнчення проте не пiзнiше строку, що забезпечує своєчасне складання звiтностi.

Цiльове фiнансування не визнавати доходом доти, поки не iснує пiдтвердження того, що воно буде отримане та пiдприємство виконає умови щодо такого фiнансування.

Цiльове фiнансування капiтальних iнвестицiй визнавати доходом протягом перiоду корисного використання вiдповiдних об'єктiв iнвестування  (основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) пропорцiйно нарахованої амортизацiї цих об'єктiв. Облiк коштiв цiльового фiнансування здiйснювати на рахунку 48 "Цiльове фiнансування i цiльовi надходження" з органiзацiєю аналiтичного облiку надходження та використання коштiв за кожним видом цiльового фiнансування та цiльових надходжень для облiку вiдповiдних програм.

Класифiкацiю витрат проводити у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку". Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi вести згiдно з Додатком 4. Для облiку витрат застосовувати рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi". Витрати визнавати витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складати з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Основним видом дiяльностi пiдприємства є допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту.  Закриття рахунку 23 "Виробництво" здiйснювати щоквартально при обчисленнi фiнансового результату для складання промiжної та рiчної звiтностi. Собiвартiсть реалiзованих послуг на субрахунку 903 "Собiвартiсть реалiзованих робiт та послуг" вiдображати в облiку у кореспонденцiї з рахунком 23 "Виробництво". Загальновиробничi витрати вважати постiйними нерозподiленими i включати до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення.

Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума, у вiдповiдностi вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237.

Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi на кожну дату балансу обчислювати величину резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Величину резерву визначати на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Резерв нараховувати в повнiй сумi на заборгованiсть дебiторiв:

- проти яких порушено справу про банкрутство;

- щодо яких процедура банкрутства закiнчилася укладанням мирової угоди або санацiєю;

- якi знаходяться в процесi лiквiдацiї;

- проти яких вiдкрито виконавче провадження, але заборгованiсть не була погашена на протязi 3-х мiсяцiв з дати початку виконавчого провадження;

- щодо яких пiдприємство подало позов до суду про стягнення заборгованостi.

Вiдповiдно до вимог п. 13 Постанови КМУ вiд 29.11.2006 року № 1673 "Про стан фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiєю та контролю за використанням державного майна i фiнансових ресурсiв", до розрахунку резерву сумнiвних боргiв включати суми поточної дебiторської заборгованостi iз строком виникнення пiсля пiвтора року.

Вести облiк податку на прибуток, у вiдповiдностi вимог П (С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 28.12.2000 року №353.

У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання наводити у балансi в сумi зазначених активiв i зобов'язань, що визначенi на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.

Згiдно з вимогами П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 року №412 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку", визначити звiтний сегмент - господарський. Основним видом дiяльностi пiдприємства є функцiонування iнфраструктури авiацiйного транспорту - даний вид дiяльностi вважати прiоритетним звiтним господарським сегментом.  У роздiлi 1 Додатка до примiток до рiчної фiнансової звiтностi наводити показники основної дiяльностi прiоритетного звiтного сегменту i нерозподiленi статтi. Сукупнi данi показникiв за звiтним сегментом та нерозподiленими статтями узгоджувати iз вiдповiдними загальними показниками фiнансової звiтностi пiдприємства. 

В вiдокремленому структурному пiдроздiлу Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" пансiонатi "Полiт" зобов'язати старшого бухгалтера фiлiї вести бухгалтерський та податковий облiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства та даної облiкової полiтики, з наступним включенням їх показникiв до звiтностi пiдприємства. 

Показники окремого балансу i вiдповiдних форм фiнансової звiтностi вiдокремленого структурного пiдроздiлу Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" пансiонат "Полiт" включати до балансу i вiдповiдних форм фiнансової звiтностi пiдприємства. 

Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть та достовiрнiсть наданих звiтiв вiдокремленого структурного пiдроздiлу фактичним облiковим даним i вимог нормативним документам України покласти на старшого бухгалтера даного пiдроздiлу.

На балансi ДП МА "Бориспiль" знаходиться вiдокремлений структурний пiдроздiл Пансiонат "Полiт", який розташований на окупованiй територiї Автономної Республiки Крим. Наразi склалася ситуацiя, коли державне пiдприємство фактично не може контролювати та впливати на дiяльнiсть свого структурного пiдроздiлу. Згiдно з отриманою iнформацiєю вiд ВСП пансiонат "Полiт", незаконною кримською владою здiйснюються заходи щодо перереєстрацiї ВСП Пансiонат "Полiт" з подальшою змiною юридичного статусу пiдроздiлу та здiйснення сплати послуг Пансiонату в росiйських рублях.

До врегулювання ситуацiї у фiнансовiй звiтностi ДП МА "Бориспiль" майно, активи i зобов'язання, що перебувають на тимчасово окупованiй територiї, вiдображати у сумi залишкiв на 01.01.2014року.

За наявностi прибутку на дату звiтностi пiдприємству розподiляти отриманий прибуток та направляти частину прибутку:

- на вiдрахування за результатами фiнансово - господарської дiяльностi частини чистого прибутку (держдивiденди) до загального фонду державного бюджету України вiдповiдно до порядку i нормативiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

- на формування фонду спецiального призначення;

Вiдносити на розвиток виробництва - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звiтному перiодi" i кредитом субрахунку 426 "Фонди спецiального призначення" (субрахунок 4261 "Фонд розвитку виробництва)". Здiйсненi за рахунок цього фонду капiтальнi iнвестицiї (придбання, створення, модернiзацiя, реконструкцiя, добудова, дообладнання тощо необоротних активiв) вiдображати за дебетом субрахунку 4261 i кредитом субрахунку 4262 "Використання фонду розвитку виробництва";

- на матерiальне заохочення спрямовується сума нарахованої працiвникам винагороди, допомоги, премiї тощо, яка обчислена вiдповiдно до законодавства, установчих i розпорядчих документiв з прибутку попереднього звiтного кварталу (року) вiдповiдно до фiнансового плану;

- на iншi цiлi, якi передбаченi фiнансовим планом.

По субрахунку 401 "Статутний капiтал" вести облiк та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу пiдприємства. 

Облiк та рух коштiв додаткового капiталу здiйснювати на рахунку 42 "Додатковий капiтал" на вiдповiдних субрахунках. На субрахунку 422 "Iнший вкладений капiтал" облiковувати iнший вкладений засновниками пiдприємств капiтал, що перевищує статутний капiтал, iншi внески тощо без рiшень про змiни розмiру статутного капiталу. 

На субрахунку 424 "Безоплатно одержанi необоротнi активи" вiдображати вартiсть необоротних активiв, безоплатно одержаних пiдприємством вiд iнших осiб. Залишок додаткового капiталу на цьому субрахунку зменшувати на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктiв необоротних активiв (окрiм землi) i при вибуттi таких активiв i землi.

На субрахунку 425 "Iнший додатковий капiтал" облiковувати iншi види додаткового капiталу, якi не можуть бути включенi до наведених вище субрахункiв.

На субрахунку 426 "Фонди спецiального призначення" вести облiк фондiв, а саме субрахунок 4261 "Фонд розвитку виробництва" та субрахунок 4262 "Використання фонду розвитку виробництва".

На субрахунку 411 "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок, вiднесення сум дооцiнки до нерозподiленого прибутку.

На субрахунку 412 "Дооцiнка (уцiнка) нематерiальних активiв" узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв нематерiальних активiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок, вiднесення сум дооцiнки до нерозподiленого прибутку.

Згiдно з вимогами П(С)БО 18 "Будiвельнi контракти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2001 року № 205, визначити ступiнь завершеностi робiт за будiвельними контрактами за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.

Капiталiзацiю фiнансових витрат, пов'язаних зi створенням квалiфiкацiйного активу проводити вiдповiдно до вимог П(С)БО 31 "Фiнансовi витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2006 року. № 415.  

До витрат майбутнiх перiодiв вiдносити суми на передплату перiодичних та довiдкових видань, торгових патентiв i всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.

Вести облiк зобов'язань згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року №20.

Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображати в балансi за їх теперiшньою вартiстю.

Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання.

Зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу є забезпеченням.

Забезпечення створювати при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, погашення якого ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди та його оцiнка може бути розрахунково визначена. Залишок забезпечення переглядати на кожну дату балансу та, у разi потреби, коригувати методом сторно.

Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на:

- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо.

Заборонити створювати забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi пiдприємства.

Перелiк створюваних на пiдприємствi зобов'язань та порядок їх обчислення i перегляду затверджується на кожну дату балансу наказом генерального директора.

3 метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, вiдповiдно до статтi 10 Закону № 996-ХIV та iнших нормативних документiв. Пiд час iнвентаризацiї перевiряються i документально пiдтверджується наявнiсть активiв та зобов'язань пiдприємства, їх стан та оцiнка. Точний час i порядок проведення iнвентаризацiї, склад робочих iнвентаризацiйних комiсiй визначати окремим письмовим розпорядженням (наказом) керiвника пiдприємства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, - послуги з обслуговування пасажирiв, обробки багажу, пошти, вантажiв; наземне обслуговування повiтряних суден, у тому числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi), - Кiлькiсть обслужених пасажирiв    7 277,1 тис.пасажирiв, кiлькiсть обслужених рейсiв - 68 734 рейси, чистий дохiд (сума виручки) 2 515 943 тис.грн. 

Iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв: вартiсть експортованих послуг становить - 236 402 тис. грн., що становить 9,4 % вiд чистого доходу за 2015 рiк. 

ДП МА "Бориспiль" є багатопрофiльним пiдприємством, що об'єднує роботу понад 50-ти рiзних служб, спрямованих на виконання основної функцiї аеропорту-надання послуг з обслуговування пасажирiв i рейсiв з метою своєчасного задоволення попиту суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та населення України й нерезидентiв в наданнi першочергових послуг для авiацiйних перевезень. ДП МА "Бориспiль" надає послуги авiацiйним компанiям, пасажирам та iншим клiєнтам в авiацiйнiй та неавiацiйних сферах дiяльностi, забезпечуючи регулярнiсть та безпеку польотiв. 

З метою пiдтримки лояльностi споживачiв аеропорт планує та органiзовує спiльнi з авiакомпанiями PR акцiї, приймає участь в рiзноманiтних рейтингах, готує iнформацiю щодо досягнень аеропорту з метою пiдтримки позитивного iмiджу пiдприємства. 

Споживачами в дiяльностi ДП МА "БОРИСПIЛЬ" є авiакомпанiї та пасажири, якi користуються авiацiйними послугами. Так, за звiтний перiод найбiльшою авiакомпанiєю-клiєнтом ДП МА "БОРИСПIЛЬ" було Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Мiжнароднi Авiалiнiї України", крупними перевiзниками є також "Azur Air україна", Авiакомпанiя TURKISH AIRLINES INC., Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авiацiйна компанiя "Роза вiтрiв", DEUTSHE LUFTHANSA та iншi.

Основними споживачами послуг є авiакомпанiї, якi виконують регулярнi рейси. Це понад 50 мiжнародних, українських авiакомпанiй та авiакомпанiй країн СНД, якi здiйснюють регулярне сполучення бiльш нiж на 100 маршрутах по всьому свiту.

ДП МА "Бориспiль" знаходиться на перетинi багатьох повiтряних трас, що проходять з Азiї до Європи, Америки i у зворотньому напрямку. Перспектива аеропорту "Бориспiль" полягає в тому, щоб стати провiдним транзитним аеропортом Схiдної Європи. Основним джерелом доходiв вiд реалiзацiї послуг є надходження вiд функцiонування авiацiйної транспортної iнфраструктури, що складає 97,8% в загальному обсязi доходiв.

В дiяльностi аеропорту є сезоннiсть: 

-	Високий сезон з травня по жовтень

-	Низький сезон з листопада по березень

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту - фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням емiтента у цiннi папери емiтента. 

ДП МА "БОРИСПIЛЬ" має стабiльний фiнансовий стан, своїми активами та майном вiдповiдає за своїми зобов'язаннями. 

Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента: - економiчне та полiтичне становище в свiтi та окремих регiонах; попит i пропозицiя в свiтi та окремих регiонах та очiкування щодо попиту; - прийнятi нормативно-правовi акти та дiї української та iноземних держав з регулювання ринку; податкове навантаження на фiнансовий результат; iнфляцiйнi процеси в економiцi України; валютний курс.

 Значна частина надходжень ДП МА "Бориспiль" прив'язана до валютного курсу (аеропортовi збори) або номiнована в iноземнiй валютi, що значно знижує валютнi ризики по запозиченням. Ослаблення курсу нацiональної грошової одиницi призвело до значного росту iнших витрат, якi включають витрати вiд переоцiнки валютних кредитiв та iнших необоротних активiв.

Дiяльнiсть ДП МА "БОРИСПIЛЬ" регулюється трудовим i соцiальним законодавством. 

Щодо зменшення впливу вказаних ризикiв та захисту своєї дiяльностi, Пiдприємство постiйно вдосконалює внутрiшню систему монiторингу за настанням таких ризикiв та розробляє рекомендацiї щодо мiнiмального впливу таких ризикiв на дiяльнiсть пiдприємства. На сьогоднi загрози банкрутства для емiтента не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi емiтента немає. Iнших факторiв ризику, крiм тих, що пов'язанi iз специфiкою дiяльностi емiтента (загальне зменшення попиту на послуги емiтента, тощо), немає.

Система оцiнки та управлiння ризиками - забезпечення здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсь на безперервнiй основi для того, щоб забезпечувати прибутки власнику та вигоди iншим зацiкавленим сторонам i пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Управлiння ризиком капiталу, головним чином, стосується виконання вимог українського законодавства. Дiяльнiсть емiтента, як повнiстю державного Пiдприємства, пiдлягає регуляцiї з боку рiзноманiтних державних органiв. Щорiчно пiдприємство готує фiнансовий план, у якому, окрiм iншого, встановлюються певнi параметри щодо управлiння її ризиком капiталу (тобто, рiвень капiтальних витрат, джерела та обсяг зовнiшнього фiнансування, коефiцiєнт покриття боргу). Щорiчний фiнансовий план затверджується КМУ та погоджується Мiнiстерством iнфраструктури України, Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством економiчного розвитку та торгiвлi України. Пiдприємство зобов'язується регулятивними органами вжити усiх необхiдних заходiв для того, щоб фiнансовi параметри знаходилися в межах, встановлених фiнансовим планом.

Стратегiчно важливими напрямками для аеропорту "Бориспiль" є утримання провiдної позiцiї головного мiжнародного аеропорту. 

Стратегiчними цiлями ДП МА "Бориспiль" є: iнтеграцiя у систему провiдних європейських трансферних аеропортiв; розвиток iнфраструктури для забезпечення задоволеностi клiєнтiв; зменшення собiвартостi послуг; пiдвищення рiвня корпоративної культури, створення умов для розвитку та професiйного росту кожного правцiвника; зменшення шкiдливого виливу на навколишнє середовище. 

Вказанi цiлi реалiзуються шляхом: стимулювання авiакомпанiй до вiдкриття нових рейсiв та збереження iснуючих маршрутiв; спiвпраця з авiакомпанiями з метою збiльшення трансферного пасажиропотоку; створення iнфраструктури для обслуговування трансферних пасажирiв; запровадження нових послуг з метою збiльшення доходiв; проведення бенчмаркiнгу серед аеропортiв Європи; дотримання дiючих на пiдприємствi стандартiв обслуговування авiакомпанiй та пасажирiв; пiдвищення рiвня комфорту пасажирiв за рахунок розвитку комерцiйних зон (магазини, пункти харчування та iн.); забезпечення експлуатацiйної готовностi технiки та устаткування; будiвництво паркiнгу та введення в експлуатацiю; пiдвищення продуктивностi працi; впровадження аутсорсингу; зменшення вартостi закупiвель та налагодження прозорих конкурсних умов при закупiвлях, впровадження прозорої системи електронних закупiвель; уникнення дублювання функцiй структурних пiдроздiлiв; корпоративне навчання; пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв шляхом проходження обов'язкового професiйного навчання; впровадження енергозберiгаючих технологiй; постiйний монiторинг впливу на навколишнє середовище та вжиття необхiдних заходiв.

Пiд час визначення стратегiї та тактики дiяльностi аеропорту перевага надається постачальникам, якi пропонують продукцiю/послуги за оптимальними критерiями цiна, якiсть, строки.

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку - Авiацiйна галузь держави належить до стратегiчної i вiдiграє значну роль у розвитку економiки країни. Саме в цiй галузi Україна має значнi можливостi.

Авiацiйна галузь пов'язана з використанням новiтнiх досягнень у рiзних галузях знань, використанням останнiх технологiй та розробок. В Українi працює розгалужена мережа аеропортiв, найбiльшим з яких є ДП МА "Бориспiль". Наявнiсть таких конкурентоспроможних переваг, як унiкальне географiчне розташування, потенцiал аеродромної зони, а також оновлена iнфраструктура пасажирських термiналiв та iншої транспортної iнфраструктури, дозволить забезпечити подальший розвиток аеропорту Бориспiль.

Iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - 

Конкуренцiя в А/D перевезеннях (Вiдправлення та Прибуття) вбачається з боку аеропорту Київ-ЖУЛЯНИ, головним чином у перевезеннях з-пункту-в-пункт, обслуговуваннi низькобюджетних авiаперевiзникiв та бiзнес авiацiї, але конкуренцiя з боку Аеропорту Жуляни лiмiтована максимальною пропускною спроможнiстю.

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 5.

Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк - Україна.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
2015 р.
1. Капiтальне будiвництво - 30 615,00 тис. грн.:
- будiвництво насосно-фiльтрацiйної ЦЗС - 28 997,00 тис.грн. - за рахунок амортизацiї
- будiвництво пасажирського термiналу "D" за рахунок власних коштiв - 1 618,00 тис. грн.
- iншi об`єкти капiтального будiвництва - 0,00 тис.грн. 
2. Реконструкцiя - 12 670,00 тис. грн.:
- реконструкцiя термiнала "D" - 11 299,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї 
- технiчне переоснащення системи вентиляцiї будiвлi перонної механiзацiї - 674,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- iншi об'єкти реконструкцiї - 697,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
3. Основнi засоби
- 33 704,00 + 811,00 тис. грн.  - за рахунок амортизацiї 
4. Капiтальнi ремонти  - 3 707,00 тис.грн.  - за рахунок амортизацiї
5. Нематерiальнi активи - 12 125,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї           

Разом - 93 632,00 тис. грн., в т.ч.:
- 1 618,00 тис. грн. - за рахунок власних коштiв   
- 92 014,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї

2014 р
1. Капiтальне будiвництво - 49 959,00 тис. грн.:
- будiвництво паркiнгу в ДП МА "Бориспiль" - 49 179,00 тис. грн. за рахунок додаткових iнвестицiй (облiгацiй)
- будiвництво насосно-фiльтрацiйної ЦЗС - 780,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- iншi об`єкти капiтального будiвництва - 0,00 тис.грн. 
2. Реконструкцiя - 46 859,00 тис. грн.:
- реконструкцiя термiнала "D" - 41 466,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї 
- реконструкцiя резервуарiв РВС-1000 №1,2,3 РВС-2000 № 4,5 - 4 413,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- iншi об'єкти реконструкцiї - 980,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
3. Основнi засоби
- 35 253,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї 
4. Капiтальнi ремонти  - 4 071,00 тис.грн.  - за рахунок амортизацiї
5. Нематерiальнi активи - 1 727,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
Разом - 137 869,00 тис. грн., в т.ч.:
- 49 179,00 тис. грн. - за рахунок додаткових iнвестицiй (облiгацiї)
- 88 690,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї

2013 р
1. Капiтальне будiвництво - 89 905,00 тис. грн.:
- будiвництво паркiнгу в ДП МА "Бориспiль" - 70 720,00 тис. грн. за рахунок додаткових iнвестицiй (облiгацiй)
- будiвництво опалювально-виробничої котельнi  № 2 для тепло-забезпечення термiналу D 13 852,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- iншi об`єкти капiтального будiвництва-5 333,00 тис.грн. - за рахунок амортизацiї 
2. Реконструкцiя - 47 304,00 тис. грн.:
- iншi об'єкти реконструкцiї - 1 001,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- реконструкцiя термiнала "D" - 46 303,00 тис. грн. - за рахунок додаткових iнвестицiй (кредит вiтчизняного банку)
3. Основнi засоби
- 85 879,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї 
4. Нематерiальнi активи -342,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
Разом - 223 430,00 тис. грн., в т.ч.:
- 117 023,00 тис. грн. - за рахунок додаткових iнвестицiй (облiгацiї, кредит )
- 106 407,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї

2012 р
1. Капiтальне будiвництво - 1 387 987,00 тис. грн.:
- будiвництво пасажирського термiналу "D" за рахунок власних коштiв та додаткових iнвестицiй - 1 290 524 тис. грн. за рахунок залучення кредитних коштiв
- зовнiшнє електропостачання - 45,00 тис. грн. за рахунок iнших джерел (чистий прибуток) та 51 842,00 тис. грн. за рахунок бюджетних коштiв
-  будiвництво паркiнгу - 15 280,00 тис. грн.. за рахунок залучення кредитних коштiв
- будiвництво опалювально-виробничої котельнi  № 2 для тепло-забезпечення термiналу D 26 964,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- iншi об`єкти капiтального будiвництва- 3 377,00 тис.грн. - за рахунок амортизацiї 
2. Реконструкцiя - 60 983,00 тис. грн.:
- iншi об'єкти реконструкцiї - 1 001,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- реконструкцiя термiнала "В" - 1 000,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї та 23 886, 00 тис. грн за рахунок iнших джерел (чистий прибуток) 
- реконструкцiя та розширення перону "F" -17,00 тис. грн.. за рахунок iнших джерел (чистий прибуток) та 23 241,00 тис. грн. за рахунок бюджетних коштiв
- реконструкцiя iнших об'єктiв - 12 789,00 тис. грн. за рахунок амортизацiї, 50,00 тис. грн. за рахунок iнших джерел (чистий прибуток) 
3. Основнi засоби
- 88 796,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї 
- 12 849,00 тис. грн.. - за рахунок iнших джерел (чистий прибуток)
4. Нематерiальнi активи -180,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
Разом - 1 550 795,00 тис. грн., в т.ч.:
- 1 305 804,00 тис. грн. - за рахунок залучення кредитних коштiв (облiгацiї, кредит )
- 133 106,00 тис. грн. - за рахунок амортизацiї
- 36 847,00 тис. грн.. - за рахунок iнших джерел (чистий прибуток)
- 75 038,00 тис. грн.. за рахунок iнших джерел (бюджет)

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з власниками iстотної участi вiдсутнi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби - подiляються на виробничого та невиробничого призначення, до яких належать будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби та iншi. Залишкова вартiсть станом на 31.12.2015 року наведена  у "Iнформацiї про основнi засоби емiтента".
Значнi правочини щодо об'єктiв, що орендуються емiтентом у 2015 роцi були вiдсутнi.
В 2015 роцi вiднесено на збiльшення вартостi основних засобiв наступнi об'єкти:
1. "Будiвля пасажирського термiналу "D" (реконструкцiя будiвлi пасажирського термiналу "D") - на суму 22 976 тис.грн.
2."Свiтосигнальна система" (замiна програмного забезпечення для системи дистанцiйного керування ССО ЗПС-1) - на суму 1 908 тис.грн.
3.Газорозподiльчий пункт ГРП-2 (реконструкцiя будiвлi ГРП-2) - на суму 621 тис.грн.
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв - 
Загальна сума фiнансування капiтальних iнвестицiй на 2016 рiк складає 
685 203 тис. грн. (сума рядкiв 3270, 3280, 3290, 3310), в т.ч.
-	Капiтальне будiвництво - 259 587 тис. грн.
-	Модернiзацiя, реконструкцiя - 114 309 тис. грн.
-	Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв - 311 307 тис. грн.  
Заплановано фiнансування за рахунок:
-	власних коштiв пiдприємства у розмiрi 503 203 тис. грн.
-	коштiв iнвестора у розмiрi 182 000 тис. грн. згiдно ДЕРЖАВНОЇ ЦIЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ розвитку аеропортiв на перiод до 2023 року затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016р. № 126.
Характер та причини таких планiв - Необхiднiсть реалiзацiї проекту визначена Концепцiєю Державної цiльової програми розвитку аеропортiв на перiод до 2023 року, яка затверджена Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 30 жовтня 2013 р. № 944 "Про схвалення Концепцiї Державної цiльової програми розвитку аеропортiв на перiод до 2023 року", та входить до проекту плану реалiзацiї iнфраструктурних проектiв у сферi транспорту, згiдно Розпорядження Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 01.08.2013р. №563. Приведення авiатранспортної iнфраструктури у вiдповiднiсть з мiжнародними вимогами є важливою складовою частиною стратегiї держави, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможностi української економiки на свiтовому ринку.
Реалiзацiя проекту дозволить: забезпечити необхiдний рiвень надання неавiацiйних послуг;
органiзувати зручне технологiчне сполучення мiж паркiнгом та термiнальним комплексом D, яке не залежить вiд погодних умов.
Для реалiзацiї вищезазначеного, у 2011 роцi розпочато Будiвництво паркiнгу в ДП МА "Бориспiль"
Титул будови затверджено Розпорядженням КМУ вiд 27.04.2011 р. № 372-р. 
Скоригований титул будови затверджено Розпорядженням КМУ вiд 19.11.2012 року №966-р. 
Метод фiнансування - за рахунок кредитних коштiв (кредити, облiгацiї, власнi кошти).
Дати початку та закiнчення робiт - згiдно укладених договорiв.
Всi основнi засоби знаходяться на територiї аеропорту "Бориспiль".
Екологiчнi питання безпосередньо не впливають на використання активiв пiдприємства, в той же час аеропорт здiйснює фiнансування на вирiшення екологiчних проблем: поетапне скорочення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря; послiдовне зниження обсягiв скидiв забруднених стiчних вод у воднi об'єкти; облаштування мiсць розмiщення вiдходiв з метою зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище; проведення робiт по очистцi грунтових вод вiд нафтопродуктiв на базовому складi ПММ. Щороку на пiдприємствi затверджується План основних заходiв з охорони навколишнього середовища на рiк. На 2015 рiк План основних заходiв з охорони навколишнього середовища -затверджено генеральним директором вiд 19.02.2015 №47-04/2-2.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть аеропорту впливають такi фактори, як полiтичний так i макроекономiчний стан України, рiвень доходiв населення, продовження воєнного конфлiкту в окремих регiонах країни. 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Загальна сума плачених штрафних санкцiй протягом 2015 року складає 42,9 тис.грн., з них:

Оплата штрафу згiдно Постанови №002441 серiя АА про накладення штрафу за правопорушення у галузi цивiльної авiацiї вiд 13.01.2015р. в сумi 17,00 тис.грн.

Оплата штрафу згiдно рiшення та Ухвали Вищого адмiнiстративного суду вiд 04.12.2014 у справi №К/9991/62905/12 в сумi 22,3 тис.грн.

Сплата пенi ДП Укрчастотнагляд в сумi 0,003 тис.грн.

Оплата штрафу ТОВ "АЙОН МЕДIА" в сумi 3,6 тис.грн. (добровiльне виконання рiшення господарського суду Київської обл. вiд 09.02.2015р. у справi №911/5200/14)

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть ДП МА "Бориспiль" фiнансується за рахунок власних коштiв та залучених кредитних коштiв. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для поточних потреб.  Рiвень капiталiзацiї Емiтента протягом 2015 року значно пiдвищився, що пов'язано iз збiльшенням об'єму прибутку.

ДП МА "Бориспiль", завдяки впровадженню плану реформ, у 2015 роцi забезпечив зростання обсягiв авiаперевезень та повернення до прибутковостi. Частка перевезень через аеропорт "Бориспiль" зросла до 68% серед всiх аеропортiв країни.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Продовження реалiзацiї хабової моделi розвитку, залучення iноземних (трансферних) пасажирiв; завершення розпочатих ранiше проектiв з капiтального будiвництва та реконструкцiї аеропорту, поновлення основних засобiв, пiдвищення професiйного рiзня працiвникiв аеропорту що дасть можливiсть надавати послуги якомога бiльше наближених до мiжнародного рiвня.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
ДП МА "БОРИСПIЛЬ" не здiйснювало науково-дослiдну полiтику у звiтному перiодi.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ДП МА "Бориспiль"  станом на 01.01.2016 року вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя вiдсутня.










XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
5 622 327
5 352 814
0
0
5 622 327
5 352 814
  будівлі та споруди
4 659 256
4 529 934
0
0
4 659 256
4 529 934
  машини та обладнання
800 884
701 701
0
0
800 884
701 701
  транспортні засоби
118 599
86 301
0
0
118 599
86 301
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
43 588
34 878
0
0
43 588
34 878
2. Невиробничого призначення:
11 780
10 323
0
0
11 780
10 323
  будівлі та споруди
10 036
9 541
0
0
10 036
9 541
  машини та обладнання
156
36
0
0
156
36
  транспортні засоби
40
26
0
0
40
26
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
1 548
720
0
0
1 548
720
Усього
5 634 107
5 363 137
0
0
5 634 107
5 363 137
Опис
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) : 
будiвельнi споруди - 20-80 рокiв; 
машини та обладнання - 5-12 рокiв; 
транспортнi засоби - 5-6  рокiв; 
iншi основнi засоби - 3-12 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 12 430 507 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 56,9% 
Ступiнь їх використання -  95,2 %
Сума нарахованого зносу - 7 067 370 тис. грн.
Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок придбання нових основних засобiв.
Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
5 499 863
5 167 945
Статутний капітал (тис.грн)
556 521
556 521
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
556 521
556 521
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Висновок
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства, а саме: вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.03 р. №435-IV iз змiнами та доповненнями.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
2 506 456
X
X
у тому числі:

Кредит Мiнiстерства Фiнансiв України
10.03.2006
1 656 787
2,5
20.03.2035
АТ "Укрексiмбанк"
11.03.2014
540 015
11
31.12.2018
АБ "Укргазбанк"
23.01.2012
120 000
20
28.12.2018
АБ "Укргазбанк"
23.01.2012
189 654
11,5
28.12.2018
Зобов’язання за цінними паперами
X
350 000
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
350 000
X
X
Облiгацiї вiдсотковi Серiя L
30.11.2012
250 000
18,5
05.05.2017
Облiгацiї вiдсотковi Серiя К
30.11.2012
100 000
18,5
30.09.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
72 538
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
603 903
X
X
Усього зобов'язань
X
3 532 897
X
X
Опис
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 2 544 546 тис. грн., у тому числi:
Довгостроковi кредити банкiв - 2 193 319 тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання - 351 223 тис. грн.
Цiльове фiнансування - 4 тис. грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення - 988 351 тис. грн., у тому числi:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями - 313 137 тис. грн.;
товари, роботи, послуги - 83 789 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом - 72 538 тис. грн.;
у т.ч. з податку на прибуток - 36 321 тис.грн.;
розрахунками зi страхування - 4 073 тис. грн.;
розрахунками з оплати працi - 13 219 тис. грн.;
одержаними авансами - 40 083 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 4 143 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв - 407 405 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 49 964 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
02.02.2015
03.02.2015
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
05.02.2015
06.02.2015
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
02.11.2015
03.11.2015
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
01.12.2015
02.12.2015
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
36412992
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, /Лiтера "М"/
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
4276, 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

Керiвництву 
Державного пiдприємства 
"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль"
Нацiональнiй комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку
Всiм iншим можливим користувачам 
фiнансової звiтностi Державного пiдприємства 
"Мiжнародний аеропорт "Бориспiль"

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" 
станом на 31.12.2015р.

ТОВ "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит", що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №4276, виданого згiдно Рiшення Аудиторської Палати України №201/3 вiд 23.04.2009р., провела аудит фiнансової звiтностi Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" (далi по тексту - Пiдприємство) за 2015 рiк, що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2015 року, звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, звiт про власний капiтал за 2015 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк (надалi разом - фiнансова звiтнiсть).

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31.12.2015р., складена вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi по тексту - П(С)БО). 

Основнi вiдомостi про Пiдприємство

Повна назва: Державне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".

Реєстрацiйна служба: реєстрацiйна служба Бориспiльського мiськрайонного управлiння юстицiї Київської областi.

Дата реєстрацiї: 23.03.1993р.                   Номер запису: 1 354 120 0000 000265.

Код ЕДПРОУ: 20572069.

Мiсцезнаходження: Україна, 08307, Київська область, м. Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".

  
Основний вид дiяльностi за КВЕД: 

-	52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту;

-	46.17 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

-	46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;

-	85.59 Iншi види освiти, н.в.i.у;

-	96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;

-	47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах;

-	47.26 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами в спецiалiзованих магазинах;

-	52.10 Складське господарство;

-	55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;

-	68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;

-	35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря;

-	36.00 Забiр очищення та постачання води;

-	56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.


Лiцензiї:

№ п/п	Серiя, номер лiцензiї	Вид дiяльностi	Дата отримання, номер рiшення	Строк дiї

1	2	3	4	5

1	Серiя АЕ №184916	на  надання послуг з охорони власностi та громадян, видана Мiнiстерством внутрiшнiх справ України	22.01.2013р.	необмежений

2	Серiя АЕ №291747	на право проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, видана Державною службою України з надзвичайних ситуацiї	10.03.2011р.	необмежений

3	Серiя АЕ №269437	надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Києва та Київської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, була продовжена 14.08.2013р. згiдно рiшення про продовження строку дiї лiцензiї №516 (бланк серiї АВ №421655, дата оформлення: 13.10.2008р. на 5 рокiв).	19.09.2013р.	Строк дiї:

10 рокiв

1	2	3	4	5

4	Серiя АЕ №286179	користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.	12.02.2014р.	07.06.2017р.

5	Серiя АЕ №292453	централiзоване водопостачання та водовiдведення, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю.	30.12.2014р.	29.12.2019р.

6	Серiя ОВ №000986	на право провадження дiяльностi з перевезення радiоактивних матерiалiв.	31.08.2011р.	31.08.2019р.

7	Серiя АЕ №459069	на здiйснення медичної практики. Видана Мiнiстерством охорони здоров'я України	26.06.2014р.	необмежений

8	Серiя АВ №600546	на виробництво теплової енергiї крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi постачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплоелектроцентралях, конгерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї), видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю	14.08.2012р.	14.08.2017р.

9	Серiя АВ №613851	на користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї	05.05.2012р.	04.05.2017р.

10	Серiя АЕ №269026	на користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї	09.07.2013р.	08.07.2018р.

11	Серiя АВ №303378	на право надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Києва та Київської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), затверджених спiльним наказом Держпiдприємництва України та Держкомзв'язку України вiд 13.02.2001р. № 33/16 i зареєстрованих в Мiн'юстi України 05.03.2001р. № 194/5385, видана Нацiональною комiсiєю з питань регулювання зв'язку України	09.12.2003р.	09.12.2018р

12	Серiя АВ № 600547	на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю. Строк дiї: з 14.08.2012р.	14.08.2012р.	14.08.2017р.

13	Серiя АВ №600548	на постачання теплової енергiї, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю	14.08.2012р.	14.08.2017р.

14	Серiя АЕ №190156	на право придбання, зберiгання, використання наркотичних засобiв (списку 1 таблицi II та списку 1 таблицi III), психотропних речовин (списку 2 таблицi II та списку 2 таблицi III), прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв", видана Державною службою України з контролю за наркотиками	27.12.2012р.	27.12.2017р.

15	Рiшення 37-Л вiд 05.10.2015р	на господарську дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї складностi	22.10.2015	05.10.2020

16	Рiшення вiд 02.12.2015р №2438	на здiйснення ветеринарної практики	02.12.2015р.	необмежений

Статутний капiтал: 556 521 000 (п'ятсот п'ятдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять одна тисяча) гривень 00 коп. Протягом 2015 року змiн та доповнень до Статуту не вносилось.

Iнформацiя про засновникiв:

Засновник	Мiсцезнаходження 

(мiсце проживання)	Сума внеску	Процент у статутному капiталi

1	2	3	4

Мiнiстерство iнфраструктури України	01135, м. Київ, Шевченкiвський район, проспект Перемоги, буд. 14	556 521 000,00	100%

Iнформацiя про осiб, вiдповiдальних за складання фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015р.:

Керiвник - Дихне Є.Г.

Головний бухгалтер - Шиловцева Г.О.

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Нами проведено аудит фiнансової звiтностi Пiдприємства, що додається, яка включає:

-	Баланс станом на 31.12.2015 року;

-	Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк;

-	Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк;

-	Звiт про власний капiтал за 2015 рiк;

-	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.

При перевiрцi використовувались данi оборотно-сальдової вiдомостi, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв iнвентаризацiй, первинних документiв. 

Данi облiкових регiстрiв вiдповiдають залишкам по вiдповiдних рахунках у оборотно-сальдовiй вiдомостi та даним балансу. Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства грунтується на пiдставi даних бухгалтерського облiку та заповнюється згiдно з вимогами П(С)БО. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Також були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Пiдприємства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинне протягом перiоду перевiрки.

Система облiку на Пiдприємствi забезпечує регулярний збiр i обробку iнформацiї, що необхiдна для складання фiнансової звiтностi. Облiкова система Пiдприємства може служити для складання фiнансової звiтностi.

Масштаби перевiрки не були обмеженi. Перевiрка проводилась вибiрковим методом.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора за фiнансову звiтнiсть

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993р. №3125-XII, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема, МСА 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть" та МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування и виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитори не були присутнiми пiд час проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв Державного пiдприємства станом на 31.12.2015р., оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв Державного Пiдприємства. Однак, за допомогою здiйснення iнших процедур аудитори отримали можливiсть пiдтвердити суму товарно-матерiальних цiнностей, необоротних активiв вiдображених в балансi станом на 31.12.2015р.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Пiдприємства на 31.12.2015 року, а його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на те, що  фiнансова звiтнiсть Пiдприємства вiдображає фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв з урахування показникiв вiдокремленого структурного пiдроздiлу Пансiонат "Полiт" (далi - Структурний пiдроздiл), який розташований на окупованiй територiї АР Крим. Пiдприємство фактично не контролює та не впливає на дiяльнiсть Структурного пiдроздiлу. Згiдно з отриманою iнформацiєю щодо Структурного пiдроздiлу здiйснюються незаконнi заходи його перереєстрацiї за законодавством Росiйської Федерацiї з метою подальшої змiни юридичного статусу та проведення всiх розрахункiв в росiйських рублях. Пiдприємством проiнформовано Мiнiстерство iнфраструктури України про майно, яке залишилось на тимчасово окупованiй територiї АР Крим. Пiдприємством направлено до Мiнiстерства iнфраструктури України довiренiсть на представництво Пiдприємства вiд iменi України у Європейському судi з прав людини щодо повернення майна Пiдприємства, яке залишилось на тимчасово окупованiй територiї АР Крим. До врегулювання ситуацiї у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства майно, активи, зобов'язання, що перебувають на тимчасово окупованiй територiї, вiдображенi у сумi залишкiв, що склались станом на 01.01.2014р. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

Ми також звертаємо увагу на те, що Пiдприємство враховуючи рiшення Київського апеляцiйного господарського суду  за справою  №911/2277/14  вiд  03.11.2014 року та Господарського суду м. Києва вiд 24.11.2015 року у справi №910/24791/15 за позовом до ВАТ "Бiг Енергiя", здiйснило коригування (зменшення) сальдо нерозподiленого прибутку на початок 2015 року на пiдставi отриманих судових рiшень в сумi 120 178,3 тис.грн. Аудитори не вважають за можливе визнати вказану операцiю помилкою минулих перiодiв у розумiннi вимог П(С)БО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999р. №137, однак таке викривлення не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання. 

Iншi питання

Станом на 31.12.2015р. у складi загальної суми грошових коштiв Пiдприємства облiковуються грошовi кошти на рахунках ПАТ "Банк Фiнанси та Кредит" в розмiрi 154 377 тис.грн. Вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ №898 вiд 17.12.2015р. виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) прийнято рiшення №230 вiд 18.12.2015р. про початок процедури лiквiдацiї ПАТ "Банк "Фiнанси та кредит" та делегування повноважень лiквiдатора банку. На дату складання аудиторського висновку вищевказанi грошовi кошти мають суттєвi обмеження у використаннi.

Станом на 31.12.2015р. у складi дебiторської заборгованостi облiковується заборгованiсть пiдрядника ПАТ "БУ-813" в розмiрi 93 445,4 тис.грн. Перiод виникнення заборгованостi - грудень 2012 року. На дату складання аудиторського висновку, щодо такої заборгованостi наявна судова справа №910/18480/15 та Постанова Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України вiд 08.02.2016р. про вiдкриття виконавчого провадження №50093131 щодо стягнення заборгованостi з боржника.

Станом на 31.12.2015р. у складi загальної суми грошових коштiв Пiдприємства облiковуються грошовi кошти (акредитив) ПАТ "Фiнбанк" в розмiрi 79 945,1 тис.грн. Перiод виникнення заборгованостi - листопад 2013 року. Вiдповiдно до касацiйної скарги ПАТ "Фiнбанк" прийняте рiшення про вiдстрочення платежу. На дату складання аудиторського висновку вищевказанi грошовi кошти мають суттєвi обмеження у використаннi.

Станом на 31.12.2015р. у складi фiнансових iнвестицiй Пiдприємства облiковуються акцiї ПАТ "Банк Петрокоммерц Україна" в розмiрi 1 992,5 тис.грн. Операцiї з придбання цiнних паперiв вiдбулись в лютому 2000 року. На пiдставi Постанови Правлiння НБУ №169 вiд 17.03.2016р., пiсля дати складання фiнансової звiтностi за 2015 рiк, ПАТ "Банк Петрокоммерц Україна" вiднесено до категорiї неплатоспроможних та виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення №368 вiд 17.03.2016р. про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї в банкiвськiй установi. На дату складання аудиторського висновку фiнансовi iнвестицiї мають суттєвi обмеження в обiгу.

Обмеження щодо використання

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2015 календарний рiк, складалась вiдповiдно до вимог П(С)БО. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Додатки

 	Баланс на 31 грудня 2015 рiк;

 	Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк;

 	Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк; 

 	Звiт про власний капiтал  за 2015 рiк; 

 	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.

Основнi вiдомостi про аудитора

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит".

Код ЄДРПОУ: 36412992.

Свiдоцтва: 

-	про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4276, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.04.2009р. №201/3; продовжене на пiдставi рiшення вiд 27.02.2014р. №290/3 до 27.02.2019р.;

-	про включення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  серiї П000210 №210, зi строком дiї свiдоцтва з 30.07.2013р. по 27.02.2019р. 

Мiсцезнаходження та контакти: 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська,                  буд. 23А,  лiтера "М", 3 поверх, тел./факс (044) 281-06-07.

Договiр на аудиторськi послуги: №38/02-2016 вiд 24.02.2016р.

Дата видачi висновку: 04.04.2016р.

З повагою,

Директор

Аудитор (сертифiкат серiї А № 5423) 

Судовий експерт, к.е.н.

Д.С. Сушко


КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
за ЄДРПОУ
20572069
Територія
Київська область, м.Бориспiль
за КОАТУУ
3210500000
Організаційно-правова форма господарювання
Державне підприємство
за КОПФГ
140
Вид економічної діяльності
Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
за КВЕД
52.23
Середня кількість працівників: 3987
Адреса, телефон: 08307 Бориспiль, МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ", (044)281-71-45
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
1 427 420
1 425 686
    первісна вартість
1001
1 443 963
1 442 297
    накопичена амортизація
1002
( 16 543 )
( 16 611 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
879 138
908 440
Основні засоби
1010
5 634 107
5 363 137
    первісна вартість
1011
12 408 127
12 430 507
    знос
1012
( 6 774 020 )
( 7 067 370 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
6 074
1 993
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
13 063
15 029
Відстрочені податкові активи
1045
27 913
26 618
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
7 987 715
7 740 903
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
91 408
112 230
Виробничі запаси
1101
91 408
112 039
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
191
Поточні біологічні активи
1110
20
19
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
4 172
4 172
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
391 319
182 132
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
119 421
141 077
    з бюджетом
1135
122 717
2 030
    у тому числі з податку на прибуток
1136
107 368
0
    з нарахованих доходів
1140
1 226
6 021
    із внутрішніх розрахунків
1145
4 137
4 137
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
129 587
163 155
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
636 169
668 417
Готівка
1166
3
3
Рахунки в банках
1167
633 170
666 804
Витрати майбутніх періодів
1170
3 032
2 265
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
3 832
6 202
Усього за розділом II
1195
1 507 040
1 291 857
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
9 494 755
9 032 760

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
556 521
556 521
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
1 828 132
1 827 959
Додатковий капітал
1410
2 384 985
2 373 682
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
398 307
741 701
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
5 167 945
5 499 863
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
744
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
2 011 580
2 193 319
Інші довгострокові зобов’язання
1515
757 240
351 223
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
4
4
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2 769 568
2 544 546
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
958 529
313 137
    товари, роботи, послуги
1615
77 710
83 789
    розрахунками з бюджетом
1620
725
72 538
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
36 321
    розрахунками зі страхування
1625
4 107
4 073
    розрахунками з оплати праці
1630
12 432
13 219
    одержаними авансами
1635
19 713
40 083
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
4 143
4 143
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
438 612
407 405
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
41 271
49 964
Усього за розділом IІІ
1695
1 557 242
988 351
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
9 494 755
9 032 760

Керівник				Дихне Євгенiй Григорович

Головний бухгалтер			Шиловцева Ганна Олександрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
за ЄДРПОУ
20572069

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
2 515 943
1 577 343
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 946 748 )
( 904 776 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
1 569 195
672 567
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
256 312
205 812
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 54 167 )
( 50 075 )
Витрати на збут
2150
( 1 400 )
( 1 843 )
Інші операційні витрати
2180
( 97 642 )
( 161 464 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
1 672 298
664 997
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
21 004
6 682
Інші доходи
2240
287 611
32 730
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 401 042 )
( 301 503 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 721 275 )
( 540 854 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
858 596
0
    збиток
2295
( 0 )
( 137 948 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-162 136
11 130
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
696 460
0
    збиток
2355
( 0 )
( 126 818 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
696 460
-126 818
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
147 972
111 022
Витрати на оплату праці
2505
324 470
303 518
Відрахування на соціальні заходи
2510
118 753
111 007
Амортизація
2515
314 467
358 783
Інші операційні витрати
2520
181 585
227 055
Разом
2550
1 087 247
1 111 385
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Дихне Євгенiй Григорович

Головний бухгалтер			Шиловцева Ганна Олександрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
за ЄДРПОУ
20572069


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
2 170 839
1 002 901
Повернення податків і зборів
3005
14 145
13 222
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
13 222
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
329 516
312 623
Надходження від повернення авансів
3020
1 401
335
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
91 281
56 010
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
1 135
2
Надходження від операційної оренди
3040
63 874
36 034
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
320 743
440 086
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 244 360 )
( 136 412 )
Праці
3105
( 268 254 )
( 270 561 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 134 935 )
( 128 398 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 318 154 )
( 86 032 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 31 418 )
( 2 717 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 48 119 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 77 477 )
( 131 485 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 1 643 )
( 1 151 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 12 566 )
( 626 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 164 025 )
( 497 762 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
1 771 520
608 786
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
21 829
33 821
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
227
138
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
4 081
4 081
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 57 886 )
( 122 412 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 3 639 )
( 778 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-35 388
-85 150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
420 532
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 1 311 836 )
( 783 248 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 417 328 )
( 361 868 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 8 437 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-1 729 164
-733 021
Чистий рух коштів за звітний період
3400
6 968
-209 385
Залишок коштів на початок року
3405
636 169
825 802
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
25 280
19 752
Залишок коштів на кінець року
3415
668 417
636 169
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КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"
за ЄДРПОУ
20572069

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
556 521
1 828 132
2 384 985
0
398 307
0
0
5 167 945
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
-12 098
0
0
-12 098
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
-120 178
0
0
-120 178
Скоригований залишок на початок року 
4095
556 521
1 828 132
2 384 985
0
266 031
0
0
5 035 669
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
696 460
0
0
696 460
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
-208 938
0
0
-208 938
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
-12 178
0
0
-12 178
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
-173
-11 303
0
326
0
0
-11 150
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-173
-11 303
0
475 670
0
0
464 194
Залишок на кінець року 
4300
556 521
1 827 959
2 373 682
0
741 701
0
0
5 499 863
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