
-чБ.|rFЕаrrF '- 
_j:::i]l-:r+11

*j

.| Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдпрнемство
ТериmрЬ

дп "дослцнЕ господАрство "зорянв" IНСТИТУТУ САДIВНИЦТВА

Органiзацiйно-правова гооподерюваппя Лержавнепrдприемотво

Вид еконойчноi дiяльностi Вирощування зернових *ульfr|']прiм рrсу), бобових культур i насiння ол

Сершя кiлькiсть працlвникlв
o-i-, j5 

,

Одrпиця вимiру: тио.!ilбБ деоятковою знака (oKpiM роздiлу
Nэ2), грошовi показники якою навомтьоя в гривнях з копiйками)

Скruдено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бlхгалтероького облiку

за мiжнародниМи отандартамИ фiнаноовоТ звiтноотi 
Ба-паrrг (Звiт про фiнансовий стан)

30 червяя 2017

Додток 1

до Еацiошьною положвш (шнларry)
Бl***.р""*о- oФliKy l "Зашьнi вимоги до фнансовоi звiтностi"

за СЩПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

р.

коди
20|7 l 0? l0

00729480

4825487002

140

0I. l

на
Форма Лirl Кол за Щ(У l 801001

Код
рrцка

на початок
звiтного пеDiоду

IIа кiнець
звiтного пеDiоду

, 3 4

[. Необоротнi акrиви
Нематерiальпi активи 1000 10 608 l0 608

l001 l0 608 10 бOЕ

l002

Еез"в€рпrенr -апiт"л;нi iнвеотицii 1 005

OcHoBHi заооби l0I0 9 48з l0 ?17

l0l 22 41l 24 080

10l2 l2 988 1з з63

iБЫiiПна нерухомЬть l015

@ноi HeplaioMooTi 1016

D--лл :-.__л-,.,;,",,.лi _АпrFлr,л 1017

пл-*л-л-л-i бiл.лпiчцi яцп пи 1020 617 602

-I1ББ"а мрпа; довгоотрокових бiологiчних активtв 1 02l 842 831

т"коп*rен" .морrизацtя, довгостокових бiологiчних активtв |022 225 z29

@тицii:
якi облiковlтотьоя за метOдом ylaoTi в капiталi

iнших пiдприемотв 1030

iHЙi фiнаноовi iнвеотицii l035
1040

Вiдотроченi подажовi активи l045

Гудвiл l 050

ЫБББЕri *ui*цiяrЬй"рчru l060

Б*;*;й* ffiалiзованнх атржових резервних фондах 1065

Бfri необоройi uктиuи 1090

l 095 20 708 2| 92,|

Запаои l 100
,7,7|6 16 541

Виробпичi запаоп l l0l 924 2 05l

l 102 2 з91 з 2зl

Готовu пролукчiя 0з 4 40l | 265

04

Пофчнi бiфогiчнi акпви
,lt10 l 095 911

l

Векселi,одержапi 20

3iтоDЙ; з"6.рго""dсъ за продукцiю, товари, роботи, послуги ll25 5 ta6 4о2

ЕбГгФ""м з"борrcванiсть за розрацtнками:
за виданими авансами 1 1з0

lз5 258 l б45

у mму числi з податку на прибуmк lзб

аiюDоька зБ.ргойнъть за розрахтнками з нарахованих доходlв l 
,l4i]

iЙа пот,счна дебйТ"ь'ка заборгованiоъ l l55

Поmчнi фiнаноовi iнвеотицii l60

БйlаlйБал*rти l lб5 1 05l

Готiвка 166

l|6,7 l 042 з98

ffi l 170

Чаока переотраховика у отра.хових резервж 1 180

У ТОМУ ЧИОJХ В:

резервах довгоотрокових зобов'язань

l l8I

Г"зерв"х з6rrтБ або резервах fiалежних виплат 182

t



резерв&ч неза!обленю< прйй 1 183

lнших сIрФ(ових резервах t84

Iншi оборотнi акттви l 190

Усього за DOJдiлом П 1 l95 l0 707 19 903

IIL Ееобопотпi aкTllвlt. утDимуванi-hля пlrодажу, та групп вшбуття t 200

Блrлпс l300 зl 415 41 Е30

неоплачений капiтал

i забезпечення внтрат персон

у тому чиоп:
резерв довюстрокових зобов'язань

збиткiв або оезеDв належfiих виплат

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення

Поrcчна кредиюроька заборгованlоть за:

за одеDжаними аваноами

Поmчна кредитюроька заборгованiоть за розрахунками з JлIаониками
rз внутlшнlх розрахункlв

язання, пов'язанi з необоротними активами,
утрl|м]l,ваними для пфдаясу, та грJrпами вибуття

V. Чиста BaoTicTb активiв недеDжавного пенсiйноrо

#--щý

tolrtry

Савченко Iгор Михайлович

Кириченко Любов СтанiславЬна

Ё,br

iиконавчоi влади, що реалiзуе дсржавну полiтику у оферi отатиотики



Пiдприемство дI liдослIд{Е
сАдI

за СflРПОУ

код{
20|7l01lot

007294
flaTa фiк, пliояць, аIисло)

господАрство "зорянЕ,, Iнституту
fIAAfry,,

(найменування)

Звiт про фiпансовi результати (Звiт про с;дсупнпй дохiд)за I Пiврiччя 2017 р.
ФормаN2 КодзаflКvДГ tВОlООз-l

I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Doкv

I 1 3 4
2000 7 256 6 256

Чuсmi заробленi сmржовi преллii' 2010
пре л,ti i' пi dпuс aHi, в ало в а cv.l,ta 20] ]
пр е л,ti i:, пере d aHi у пер е с mрахув анн я 20l2
зп4iна резерву незаробленuх пре,мiй, всLпова cyn4a 20] 3
зitаiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прелtй 20I4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(товарiв,робiт, послуI) 2050 ( 4 зl0 ) 470з )tfuсmi понесенi збumкu за сmраховlLuu вuплаmсLuu 2070
Ilаловий:

приб}"юк 2090 z946 l 553
збиток. 2095 ( ) ( )

Щохid (вumраmu) Bid змiнu у резервах doBzocmpoаoBux
зобов'язань

2I05

ДоПd @umрайu) Bid зл,tiнu iнluuх cmpaxoBllx резервiв 2l 10
зJJ,tlна lнuluх сmраховuх резервiв, валова су.л4а 2] 11
змiна часmкu пересmржовuкiв в iншrх сmраховuх резервж 2] l2

IIшri операцiйнi доходи 2l20
у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оt,liнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 121

ooxlo Bid первiсноzо вllзнання бiо.поziчнuх aKtпttBiB i
сiл ь с ь ко ео споdарс ьryо i' пр оdукцi i

2]22

doxid Bid вu^корuспlання коutmй, вuвiльненtlх вй
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2l30 ( 1555 ) ( 905 )Витрати На зб.ут 2l50 ( 727 ) з44
Iншi операцiйнi вlтграти 2l80 ( 592 ) ( 244 )

у mому чuслi.

.вumрqmu Bid змiнu варmосmi акtпuвiв, якi оцiнююtпься 7а
справеdл-uво ю варm i сm ю

2181

вumраm.u BIo первlсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ь ко zo споdарс ько t пр офкцi i'

2 1в2

lt)rнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
Приб}"юк lt

2190 72 60
збиток 2l95

Доход вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 2240

у mол,tу чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dополtоztl

224 l
Фiнансовi витрати 2250 ( ( )
Втрати вiд rlacTi в ка*riталi 2255 ( ) ( )Iншi вrграти 2270 )Прuбуmок (збumок) Bid вrLцuву iнфляцit на ,lloHemapHi 

"mоrmi
2275

t1



a

_a

Продовження додаfц.а?

z29a 72 60

z295 ) ( )

2з00
2305

2з50 72 60

2з55 ( ) )

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

г

Стаття

1

Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогrчнии
перiол

попереднього
року

,, 3 4

2400
Л(JUШНКо l уlдlппq, пwчч},чrr"л" _",_л-_-

ттлл..i,,,,d 1,,,,i --q\ rhiqянпrrптлх lrlcl.nvМeнTlB 2405
241-0

Гlalltutlла9пl NJyWDr уlJlrrrч^ . _ ,

часl*а-Бшою сукупною доходу асоцtйованих та спlльних 24|5

2445

Iнший сyкупний дохh до оподатцу9qцд! 2450
2455
2460

ltlllllln \JnJrlпfrlr лUлlл t!r9v!,! vr,v6*__-J _--

ffi2з5щз!ýý:t2lý9) 2465 72 60

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
- перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

, 3 4l
2500 8 966 |2 422

2505 2 677 l 828

25 10 606 404

2515" 554 5|7
АмортизатIrя

25z0 592 244
19рd

Разом 2550 13 395 l5 4l5

кiлькiсть простих акцiй

li'Ha *

Кириченксl Любов Станiславlвна


