
ГIi:tприеьtство

I'ериторiя ДОНЕtФКА

!одаток i
до Нацiоншьною положенш (станларT )
бlхштерською облiку 1 "Зашьнi вимош до фiнансовоi звiтноmi"

Орrанiзацiйно-правова форма гооподарювання Щержавне пiдfiриемство

Щата (piK, мiсяць, число)

Щерmвпе пiдпри€мство "Щослiдне господарство Бахмутськоiдослiдноiстанцii заеДРПОУ
розсадппцтва Iнституту садiвництва ЕIацiоншьноiакадеviiаграрних наук Украiни"

за KOAf'Y}
за копФг
за КВЕДl] и;t економiчноi дiяльноотi Вiдтворення роошн

('ерсдня кiлькiсъ працiвникiв l 65

\:рсса. reлефон uуппц" Сuдовu.6уд. rt

О:иниця вимiру: шо, грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнаноовi результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма

}'л2)- грошовi поканиш якого наводятъся в rривнж з копiйкаш)
Сuа:ено (зробити лозначkJ "v" у вiдповiднiй клiшнцi):

]а по,,,Iоjкенняш (оmндарташ) бlкалreроького облiку
за rtiхнаролтиш оmндаръш фiнаноовоi звiтностi

Блrанс (Звiт про фiнаясовий стан)
31 грулня2017 р.l:
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<DopM л!1 код за Дкъa 1E0l00l

Актив
Код

Dядка
на початок

звiтнtго перiодч
На кiнець

звiтного пепiопr
1 1. 3 4

I. Необоротнi активи
Немаreрiальнi активи 1000 зз5 зз5

порвlона варIсть 1001 зз5

накопичена амортизацш iti02

llсзrвершешi капi lальнi iнвесгицii I t}05

()сноRнi засоби 10 156 z,72

первlона варпотъ 1l 6 449 5 7()1{

знос I 5 99з 5 4зб

нвеотицrйна нер}хомlоть 15 4

Первiсна Bapfl съ 1нвеошцiйноi нерlхомооп 16 222 222

Знос iнвестицiйноi нер1хомооп |,| 218

Щовгоотроковi бiологiчнi аrtтиви 10z0 258 .tO.t

Первiона BapTicTb довгострокових бiологiчних ак,гивiв
,21 l 4з5 l 2i0

Накопичена аморшзацiя довгоотрокових бiологiчнж актиыв 22 1 1,7"1 806

f{овгоотроковl фlнаноов1 1нвеотицli:

якi облiков}ю t ься за методоv 1^rac гi в капi mлi

iнших пiдприемотв 10з0

lншi фiнансовi iнвеотицii з l i.rt}{, 1 200

l (овгосrрокова дебiторська заборгованlоть 040

Вiдстроченi податковi активи

I'1 лвiл 50

Вiдотроченi аквiзицiйнi вич)ати 1Uб0

Залишок коштiв у централiзованих оrраховш резервних фондах l ()6:

[ншi необоротнi активи 090

Усього за оозлiлом I 1095 3 853 2 z14
П. Оборотнi активlr

Запаои 1l(i0 ll 54з U 9.19

-Виробничi запаси 1 
,l01

1 з26 2 684

flезавершене виробництво l 102 6 248 6 992

Готова продукцiя t0 969 | 2,7з

Товари t04

поточнi бiологi.tнi акmви l0

Щепозиш перестраý/вання l5
-Векоелi одержанr 2а

f{eбiropcbKa заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, поолуги 25 4 з5,7

Щебiтороька заборгованiоть за розрахJнкаь{и:
за виданими аваноами 1 1з0

з бюджетом з5 1л

у ,гому чиолi з податку на прибуток зб

Щебiтороька заборгованiоъ за розраьJнкаш з нарахоЕанц доходlв 40

lJeбiTopcbKa заборгованiоть за розрахтнками iз внутрiшнiх розраrryнкiв 45

Iнша поточна дебiюроька заборгованiоть 55 |,71

I]оточнi фiнаноовi iнвестицii tб0

Грошi та ix еквiваленти l 165 44 38

Готiвка | 
,l66

10

рапrнки в банках l6,7 зб 28

Витрати майбутнrх перrодrв 1|)

Чаотка переотраховика у оч)a>(ових резервах tJ0

J/ том}, чио"t в:

резервах довгострокових зобов'язань
l1B1

резервш збиткiв або резервж належних виплат 1 182



i]езервах незароблених премlй
1нших отрахових резервж
lншr оборотн1 акmви l 190

Усього за роздiлом Ц 1 195 9 зб9 lt 5б5

Ш. Необоротяi актиЕи, yTpllMyBaHi для про.]аяý,, та групи вибуття l200
Баlrанс 1300 lз 222 |3 179

!]rriсiйнrrй _roxi:
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ий 1пайовий) капimл
нески до незареестрованого оmтyтного кап
i]пlта-l v Jооцlнкех

Jо:аковий капiгал

LJэкспя,tея j KrTooBi рiзницi

llероlподirений
1lеоплачений капiъл

[ншi резерви
}'cbo1,o за роздiлом I

[I. ДовгостDоковi зобов'язання i забезпечення

т]енсiйнi зобов'язання

iншi довгоотроковi зобов"язання

), тоц{Y чиош:

резерв довrоо]рокових зобов'язань

резерв зоиткlв аоо резерв ншежнж виплат

рсзерв незароблених премiй
l}Im1 cTpaýoBr резерви

]ерв на виплату джек

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення
кооlроков1 кредити

Поточна кредиторська заборгованlоъ за:

розрахунками з бюдщетом

1 tоiп числi l по_]аlк} на прибуrок

кредитороька заооргованlоть за одержаними аваноами

Поточна кредиIорська заборгованiсть за розрахункаN{и з }аIасниками
r{о,гочна кредиrcроька заборrованiсть iз внlтрiшнrх розрахl,нкiв

заборrованiоть за отржовою дйльнiо:ю
поточнi забезпечення

[ншi поточнi зобов'язання

[V.- Зобqв]язаяняr' lid$jЁBлi з необоротними аюивамх,



дослiдноТ стаЕцii розсадництва Iнституту садЬництва

fiата фiк, мiсяць, чис.[о)

Пifпрцеrrство ДерrкавЕе пiдпрпсмство llДослiдне господарство Бахмутськоi за сдрпоу

Нацiональпоi академii YKpaiHlr"
найменYвання)

Звiт про фiнансовi резl,льтатII (Звiт про сlтсупний дохiд)
за Pirс 2017 р.

код{
20ls l 01 l 01

з0099 1 72

ФормаN2 Код заfiКУflГ 180t003-l

il;

itl

:'|,
l1

tl
!''

ё,

фil

ýi"

!,
*,
]::,

i_,

l,
Е,

ý|

ll,
lil,

l
]

I. (DIHAHCOBI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апа"rогiчний
перiод

попереднього
рокY

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реапiзацii прод.кцii (ToBapiB- рсбiт, поспуг) 2000 6 81l 8 708

Чuсmi заробленi cmpaxoBi прелlii' 20 10

пр е]чri i' пi dпuс aHi, в апов а cyJr, а 201 ]
пр e.Mi i|, пе ре d aHi у пере с mр ахув ання 20I 2

змiна резерву незаробленtlх премiй, валава сул4а 20}з
зл,tiнсt часmкu пересmраховuкiв .у резервi незаробленuх tlреlliй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi rrродукцii
(товарiв"робiт, поспуг) 2050 5 056 6 592 )

Чuсmi понесенi збumкu за cиpaxoBLrJvlLt вuплаtпа"\lLl 2070

Ваповий:
прибл,юк 2090 1 755 2 |\6
збиток 2095 ( ) {

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобав'язань

2 ]05

Дохid {вumраmu) Bid зл,tiнu iнu,tuх с?праховuх резервiв 2l ]0
з-л,tiна iHtuux сmраховuх резервlв| вqлова сума 2]I}
з.л,tiна часmкu пepecmpaxOBlttlB в rнuluх сmрахсtвuх рвервах 2]]2

Iншi операцiйrтi доходи 2\20 629 з2|

у mал,lу чuслl:
doxid Bid зпdнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l 2l

doxid Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв j

сiль с ь к о zo с по dар с ько i' пр о dwцii'
2122

dохid Bid вuкорuсmання Koramiч, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

ZlZэ

Адп,riнiстративнi витрати 2Iза ( i005 ) ( lll0 )

Витрати на збут 21 50 збз (572)
Iншi опеоацiйнi витрати 2l80 ( 749 ) ( 475

у mo|rly чuслl:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююпlься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiоltоziчнuх акпtuвiв j

сiль с ь к о zo спо dарс ько i пр о dукцi i'

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2i90 267 280

зOиток 2|95 ( ) ( )

!охол вiд 1частi в капlтal,Il 22а0

Iнш фiнансовi доходи 2220 ll0 150

Iнш доходи 224а 68 зб

у mо.пtу чuслi:
daxid Bid блаzоdiйнаi' dопаплоzu

22zt ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) )

Втъати вiд лчастi в капlтiLIIl 2255 )

Iншi витрати 2270 ( L ( )

Прuбупок (збumок) Bid вплuву iнфляцil'на монеmарнi с!паlпml 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий резу;rьтат _]о опо.]атк},вання:
прибlryбп. 229а 44з 466

збиток 2295 ( ) (

Витрати (лохiд) з податку на rрибlток 2з00
Прибуток (збиmк) вiд приш*rеноi дiяпьностt пlсля
оподаткyваннrI

2305

Чистир1 фiнансовий результат :

гrриб1 ток 2з50 44з 466

збиток 2355 ( ) )

сукуIIни х

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попередньt}го
DoKY

l 2 3 4

дооцiнка (vuiHka) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструпtентtв 2405
Накопиченi к\,1эсовi рiзницi 2410
Частка iншого суьупного доходу асоцiйованих та сшльн}D(
пiдпDиемств

24I5

[нший суr<уггний дохiд 2415

[нший сyкчпний дохiд до оподаткyвання 2,t50

Податок на rфибуток, пов'язаний з iншим супryпним доходом 2455
[нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2160
Счкчпнцй дохiд (сyма Dядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 44з 466
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розсоха Свген Ваоильович

III. ЕлЕь{Енти опЕрА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiол

попереднього
DокY

1 2 J 4

Матерiапьнi затрати ?{п(] з 9з1 5 514

витрати на оrrпатч працi 2505 3 340 4 056

Вiдрахуванrrя на соцiальнr заходи 2510 7з7 875

Амоlэтизацiя 2515 з49 706

Iншi операцiйнi витрати 252а 664-J, 558

Разом 2550 902I-з 11 709

Скоригована середньорiчна кrлькrсть rФостих акцiй
Чистий пшбIrтýк"{sбцток) на одrry прOсту акцlю

Грахно Галина Миколаiвна


