
[одаток 1

до Нацiоншьноrc положенш (шндарry)
бр<штерськоrc облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтноmi"

Щата (piK, мiояць, чиоIо)
Пiдприемотво fleprKaBHe пiдпрпсмство ".Щослiдне господарство БахмутськоiдослiдноТстапцii заСДРПОУ

розсадництва IнстицrrJr садiвнпцтва Еацiоншьноi академii аграрних наук Украi',ни"
Територiя ДОНЕrФКА за коАтуу

зКоПФГ
заКВЕ,Щ

Органiзацiйно-правоваформагооподарювання !ерreвнепiдприемотво
Вид економiчноi дiяльноотi
Середrrя кiлькiсть працiвникiв
Адресq телефон вулиця Садова, буд, 47, о-ще ЯГIДШ, БА)ОvtУТСЬItl4И РАИОН, ДОНЕlФКА обл,, 84505
Одиниця вимiру: тио, rрн. без деоякового знака (oкpiм роздiлу IV Звiry про фiнаноовi результапr (Звiту про оlпqпний дохiд) (форма
Nэ2), грошовi показники якого наводяъоя в гривIuIх з копiйками)
Сшадено (зробиш позначку "v" у вiдIовiдriй клiтинцi):

за положеннями (сmндаръш) бlжштероького облiку
за мiжнародниш оmндарmш фiнаноовоi звiтноотi

Бшшс (Звiт про фiнансовий стш)
на 30 червня 2017 р.

Форма Л!l Код за ЩУ 1801001

Актив
Код

DяlIкlл

Еа початок
звiтного пепiолт

На кiнець
звiтного пепiолч

1 2 3 4

L Необоротпi активи
HeMarepiaшHi активи 1000 335 з35

первrона варflоъ 00l зз5
накопичена аморшзацlя {|{\2

Незавершенi капiтальнi iнвеоmцri 005

OoHoBHi заооби 0l0 456 ззб
первlона варпоть 6 449 5 692

знос 5 99з 5 з56

[нвеошцiйна нерlхомiоъ 4 3

Первiсна BapTioTb iнвеотицiйноi HeplxoMooTi б 222 2z2
Зноо iнвеошцiйноi нерlжомооп 7 z|8 219

Щовгоотроковi бiологiчнi акmвл 020 258
l lepBloнa варпоъ довгоотрокових бlолопчних активlв о21 l 435 ,l 4зб

накопичена аморшзацш довгоотроковж оlолопчнгх aKшBlB о22 l |,7,7 1 281

Щовгоотроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облi ков}ю ъся за ме l одом рас гi в капi галi

iнших пiдприемов 1030

lншl Фlнансовl lнвеотиц1 0з5 2 800 l 450

ловгоотрокова деоlmроька заооргованlоъ 040

Вiдотроченi податковi активи 045

l удвlл 050

Вiдотроченi аквiзицiйнi витрати 060

Залишок кошriв у центршiзованих отрахових резервних фондах 065

lнш1 Heooopoшl акIиви 090

Усього за роздiлом I 095 3 853 2 279
IL обооотнi акиви

Запаои 1 100 d )4_J I 0 55()

Виробничi запаои 1 101 1 о22

Незавершене виробництво l lu,z 6,248 9 5za
Готова продукцiя l 10з 969
'I'овари l 104

поточнi бiолоriчнi активи ll0
Щепозити переотраr]rвання

Векоелi одержанi 1 120

Щебiтороька заборгованiоть за продукцiю, rcвари, роботи, поолуги 1125 4 2,7

леоlтороька заооргованlоть за розрах]rнкаш:
за виданими аваноаш I 130

з бюдlrсеmм

у тому чиолi з податку на прибуmк зб

Щебimроька заборгованiоть за розрьтнками з нарахованих доходiв 40

Щебircроька заборгованiоть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 45

Iнша поточна дебiюроька заборгованiоть 55 lzэ
Поmчнi фiнаноовi iнвеотицii 60

Грошi та ix еквiваленти 65 44 260
l отRка 66 8 24
раýнки R Ьанках 6,1 зб zзб
tJитраш майбутнlх перlодв 1l) 5з

Чаожа переотржовика у оlржових резервах Е0

у тому чиош в:

резервж довгос,грокових зобов'язанъ
1 181

резервах збиткlв або резервах яалежпIж виплат 1 182



резервах незароб;Iених премiй 83

1нпIих отржових резервж 84
нш1 оооротн1 активи 90 1 7

Усього за роздiлом П 95 9 зб9 l1 569
Ш. Необоротнi активи, утримуванi для прода}ý, та групи вибуття 12оо

Бшанс 1300 lз 222 lз tltlS

rрований (пайовий) капimл

f(одатковий капiтал

иченl KypaoBl рlзниц1

подiлений прибуток (непокритий збиток)
неоплачений капiтал

Вiдстроченi подаковi зобов'язанця

Iншi довгооmоковi зобов'язання

ння витрат перооналу

v Tofury числ1:

рез€рв довгоотрокових зобов'язань

rнш1 o1paxoBl резерви

ш. Поточнi зобов'язання i забgпечення

Iочна кредитораька заборгованrоъ за

розраý/нками з оплати прац1

Поточна кредиtэрська заборгованiоть за одержаними авансами
loTb за розраý/нками з учаониками

ъ lз внутlшнrх розраýrнкlв
гь за стрuовою дlяБнlстю

комlсlиfi l доходи вlд пеоестDаховикlв

нш1 лоrcчнl зооов'язаltня

IY. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами.
утримуваними для продаIсу, та групами вибJrття

Iа BapTlcTb активlв недержавного пенсlиного

KepiвHtlK

Головний

I Визнач

t/

розсоха €вген Васильович

Грахяо Галина МиколаЬна

:!+!'с

органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi отатиотики.



,Щата (piK, мiсяць, число)
Пiдприсмство ,Щержавне пiдприемство ",Щослiдне господарство Бахмl"гськоi за СЩРПОУ

дослiдноi станцii розсадншцтва IHcTllTyTy с4цЬництва
Нацiональноi академii аграрпшх наук Украiпи"

(найменування)

кодr
2017 l 07 01

з0099172

Звiт про фiпапсовi ревультатц (Звiт про суrсупний дохiд)
за I ПЬрiччя 2017 р.

ФормаN2 Код"uДКvДГ 1801003-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за ана.погiчний
перiод

попереднього
DокY

1 2 3 4

Чиотий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, пос.луг) 2000 3 36з 4 578

Чuсmi заробленi cmpaxoqi прелlii 20l0
пр е-л,ti i' пi dпuс aHi, в алов а су"л,tа 201 1

пр e.1,1i i', пе ре d aHi у пе ре сmрсхув ання 20l2
з.л,tiна резерву незаробленtlх препtiй, BctJloBa cyl,la 20]3
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прел,tiй 20l4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(тов арiв,робiт, посrryг) 2050 2з66 ) ( 2502 )

чuсmi понесенi збumкu за сmраховllмu вuплаmалllt 2070

Ваповий:
прибуток 2090 997 2 076

збиток 2095 ( )

,Щохid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовеосmроковuх
зобов'жань

2105

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх резервiв 2]]0
з.л,tiна iHu,tttx cmpaxoBllx резервiв, вацова сул|а 21ll
злliна часmкu пересmраховuкiв в iнuluх сmраховuх резервсlх 2l l2

Iншi операцiйнi доходи 2т2а зб 9з

у mоhrу чuслl:
doxid вid злdнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l2 ]

doxid Bid первiсноzо вхtзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci ль с ьк о zо спо dарс ько i' про dукцi i'

2t22

dохid Bid вuкорuсmання KoutmiB, вuвiльненttх Bid
опоdаmкування

2 123

Адмiнiстративнi витрати 2тз0 {473) ( 500 )

Витрати на збут 2150 199 (з25)
Iншi операцiйнi витрати 2180 t з87 ( 977

у mо]иу чllслl:
вumраm,u Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdпuвою варmiсmю

2 ]8I

вumраmu Bid первiсно?о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
cillb с ьк о zo спо dаOс ько i' пtэо dукцi i'

2 182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2l90 з67
збиток z1,95 ( 26 ) ( )

,Цохол вiд r,^racTi в KaпlTzlJIl 22а0
Iнш фiнансовi доходи 2220 68 бl
Iнш доходи 2240 5 зб

у mому чllслl:
doxid Bid блаzоdiйноi dопо.л,tоzu

224 1

Фiнансовi витDати 2250 ( ) (

Втрати вiд }.racTi в KaпlT€L-Il 2z53 ( ) ( )

Iншi виmати 227а ( ) ( )
Прuбуmок {збumок) Bid вплttву iнфляцit на MoHemapHi сmаmmi 2275



додатка
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибу"ток 2290 47 464
збиюк 2295 ) (

Витрати (лохiд) з подап{у на прибlток 2300
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2за5

Чистий фiнансовий результат:
прибу"юк 2350 47 464
збиток 2з55 ( (

п. с}.купниЙ до

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

l ,|
3 4

,Щооцiнка (уцiнка) необоротrптх активiв 2400
,Щооцiнка (уцiнка) фiнансовlтх iHcTpyMeHTiB 24а5
Накопиченi KypcoBi рiзr*rцi 2410
Частка iншого сукупного дохо.цу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24I5

Iнший суrсупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 245о
Податок на прибутоц пов'язанrдl з irшrим сукчпним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 246о
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 47 464

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анаrогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 з 7з9 6 054
Витрати на оIшату прац 2505 т 692 1 890
Вiдlахування на соцiальнi заходи 25l0 з62 39l
Амортизацiя 25\5 212 380
Iншi операцiйнi витрати 252а з13 11д

Разом 2550 6 318 8 939

РАХУНОК ПОКАЗНИКIВ tIРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

1 ,,
3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простюt акцiй 2605
Чистий приб:док*(збиток) на одrry просту акцiю 2610

26l5
2650 42,00000 411.00000

',*';. *i' '.\?u!l
ýф]фцчк, : i,l.i-ll,.l, 0' n * Э'
ci],l'' ]-iiо:Е1 f/)l,:l"", д*.:.]у,,f] U,, д.l ," д* з _._'l-:i+i}]",-* 6.,-__--лл ъ -t::- l

ф"\.;2

Iv роз

Грахно Галина Миколаiвна


