
сад iвництва Нацiопшьноi академii

Додаток 1

до Нацiоншьного положеш (mндарry)
бlо<шерського облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтношi"

Щата (piK, мiояць, чиоло)
за СРПОУ

за КоАТУУ

ПiдIриемошо

Териrcрiя

Щержавне пИприсметво "Щослiдне господарство БжпцrгськоТ дослiдноi станцif

за КоПФГОрганiзацiйно-правоваформагооподарювання Лерmвнепiдприемово
Вид економiчноi дiяльностi Вiдтворення заItВЕЩ

Nч2), грошовi показники якого наводяъоя в гривж з копiйками)
Сшадено (зробиж позначку "v" у вi,цlовiднiй шiшнцi):

за положеншми {отандартами) бlкшreроького облiку
за мiжародrими сmндаръш фiнаноовоi звiтноотi

Середня KirbKicTb працiвЕикiв l 94
Алреса- reлефон вулиця Садова" буд. 4
Одиниця вимiру: шо. грн. без деояткового знака (oкpiм роздiлу IV Звiry про фiнаноовi резуъъш (Звiry про оукупний дохiд) (форма

Бшанс (Звiт про фiншсовий стан)
31 грудня 201б

Форма ЛiIl Кол за ЩСУ

Актив

Нематерiальнi акшви

Незавершенi капiтальнi iнвgстицti

Iнвестицiйна

Первiона вартiоъ iнвеотицiйноi перlхомостi
Зноо iнвеотицiйноi Hep}xoMocтl

вартlоъ довгоотроковж оlологlчних активlR

шена амортизацiя довгоотрокових бiологiчнж aKmBiB

Щовгоотроковi фiнаноовi iнвесшцii:
якi облiков}rогься ]а методоv 1^rac гi в капi mлi

iнших пiдприемотв

ншi фiнансовi iHBec

Щовгоотрокова дебiтороька заборгованiоть

rроченl аквlзпцlин1 витрати

коштlв у централlзованих отржовж резервних

Iншi необорошi активи

заооргованlоть за продукцю, товари, роооти, поолуги

Щебiтороька заборгованiоъ за розраý/нкаш:
за виданими аваноаш

у lovy числl ] податку на прибуюк

,Щебiюрська заборгованiоть за розрахтнкаш з наржованж доходlв

Щебircроька заборгованiсть за розрахунками iз
Iнша поточна дебiтороька заборгованiоъ

Грошi m ix ешiваленти

Чаотка переотраховика у отржових резервах

у тому чиош в:

резервах довгоотрокових зобов'язань



резервах незароблених прейй l 183

lнших оIрахових резерва.х l 184

Iншi оборошi акшви 1 190 2
усього за поздiлом П 1195 9 925 9 369

Ш. Цеоборотнi активнi lTDиlwyBaвi для продаяý, та грYпн виб]rття l2oo
Бапанс l300 lз 725 |3 222

грований (пайовий) капtтал

Внеоки до незареео,грованого оulушого капimлу

ий прибуток (н9покритий збиток)

П. ffовгостроковi зобов'язання i эабезпечепня
ВiдоT роченi подаковi зобов'язання

Iншi довгосmоковi зобов'язання

зпеченш виfрат перооналу

у Топцr чиоп:
резерв довгоотрокових зобов'язань

IIL Поточнi зобов'язання i забезпечення

Поmчна кредитороька заборгованlсть за:

у гому числl з податk} на прибуrок

ть за олеDжниш аваясами

rcчна кредитороька заооргованlоъ за розрахункаш з Jчаониками
на кредиторська заооргованrсть 1з внутрlшнlх розрахункlв

Поточна кредитороька заборгованrоть за страховою дiяльнlстю

комlоlин1 доходи вlд переотраховикlв

нш1 поючн1 зооовязанш

Го.повн

розсоха €вген Васильович

Грахпо Галина МиколаЪна

t Виз органом виконавчоi Блад{, що реапiзуе державну полiшку у оферi отатиотики.



ffaTa фiк, мiсяць, число)
Пiдприемство,Щержавнепiдприемство".ЩослiдпегосподарствоБахмутськоi заСflРПОУ

дослiдноi станцii р оз садЕицтва Iвстпцrгу садЬництва
НацiопальпоТ академii аграрних BaJiK УкраiЪи"

(наймеrryъанш)

кодr
20l'1 l 01 01

з0099172

Звiт про фiнапсовi резуJьтати (Звiт про сlrсупний дохiл)
за Pirt 2016 р.

Форма N2 Код 
=u Д<vДГ-ТВ0l0Ш 

_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Doкv

1 1 3 4

Чистrrй дохiд вiд реалiзацii продlукцii (ToBapiB, робiт, посrryт) 2000 8 708 11 93l
Чuсmi заро бленi cmpaxoBi пре7,1ii' 20 ]0

премii- п idпчсанi, всLпова сума 201 ]
пtэеtмii, переdанi у пере сmрахування 20]2
зл4iна резерву незаробленuх пре.л,tiй, BcLloBa cyJ\la 20]з
зл.tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прел,tiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продукчii
(тов арiв,робiт, послryг) 2050 ( 6592 ( 9505 )

чuсmi понесенi збumкu за сmржовu]rш вuплаmамu 2070

Вдповпй:
rгDибуток 2090 2 1lб 2 426
збрrюк 2095 ( )

loxid (вumраmu) Bid зпiнu у резервах doBzocmpoKoBtlx
зобов'язань

2l05

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iHtuux cmpaxoчllx резервiв 21 ]0
з]rllна lнulllж сmраховuх резервlв, BcUloBa с_ул4а 2]l]
зл,tiна часmкu пересmржовuкtв в iнuluх сmраховllх резервсlх 21 l2

Iншi операцiйнi доходи 2l20 з2| | 756

у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2121

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнttх акmuвiв i
с iл ь с ь к о zо спо d ар с ько i' пр о Dукцi t

2]22

doxid Bid вuкорuсmqння кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2l30 ( ll10 ) ( 1559 )

витрати на збут 2150 ( 572 ( 689 )

Iншi операчiйнi витрати 2l80 (475) ( \204
у mол,tу чuслi:
вumраmu вid злцiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]в]

вumраmu Bid первiсноzо вllзнання бiолоеiчнttх аклпuвiв i
сiль с ьк о zo спо dapcbko i про dукцi i'

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
гпэибчток 2190 280 7з0
збиток 2195 ( )

,Щоход вiд уrастi в кайталi zza0
Iнш фiHaHcoBi доходи 2220 l50 119

Iнш доходи 2240 зб з9

у mому чuслl;
doxid вid блаzоdiйноi' dополtоzu

),, j l

Фiнансовi вIтграти 2250 ( )
ВТРати вiд 1*racTi в капiталi z255 ( ( )
Iншi витрати 2270 ( ( )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцi|на монеmарнi сmаmmi 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 466 888

збиток 2295 ( ) ( )
виmати (дохiд) з податкч на гпэибчток 2з00
Прибуток (збиток) вiд щrипиненоi дiяльностi пiсля
ополаткчваннrI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
приблток 2з5а 466 888

збиюк 2з55 )

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
ooKv

1 1 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансовlтх 1нструментlв 2405
Накоггиченi к\.1эсовi рlзниц1 24\0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих:га сшльних
пiлгrоиемств

24I5

Iнший сукчпний дохiд 2445
Iнший сукупний лохiд дб оподаткування 2450
Податок на приб\,"юк, пов'язаний з iншим сук}цним доходом 2455
Iнший счкчпний дохiд пiсля оподаткyвання 2160
Счкчпний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 466 888

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана"чогiчний
перiод

попереднього

року
1 1 3 1

Матерiальнi затрати 2500 5 514 4 610
витрати на огшату працj 2505 4 056 5 275

Вiдрац,ъання на соцiальнi заходи 25 10 875 l 9зз
Амортизацiя 2515 7{}6 875
Iншi опепацiйнi виmати 2520 558 758
Разом 2550 il 709 1з 45l

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
рокY

l ) 3 1
сеоедньопiчна кiлькiсть пооотих акцiй 2600
Скоригована середЕ{ьорiчна KйbKicTb просптх акцiй 2605
чистий прибrтотdбftшqк) на одrry просту ашдю 2610

26|5
Дийl#ýцtr5 о.щту прdi*йЪйifu 2650 412_00000 157.00000

l
розсоха Свген Васильович

Ёi llLPlcHA|H, /iý;f-
э*}:лt{t,ryt itЪ#4
ft;;]i{iW'''/

Грахно Галина Миколаiвна


