
.Щолаток 1

до Нацiоншьного положенш (mндарry)
бlс<штерськоrc обпiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтноmi"

Пiдприемство l(eplKanHe rriдпрпепlство ",Щослiдпе господарство БахмутськоiдослiдноТ стаlrцii
fiата (piK, мiояць, число)

за е,ЩПОУ
розсlrдltItцтва IrrcTrrTyTy сrrдiвпrrцтва IIацiоlrппьноi академff аграрlrшх наук Укрrilrп"

Териrcрiя ДОНЕtФКА за КОДТУУ
ОрганiзаlIiйно-пр за КоПФГ
BидекoнoмiчнoiдiяльпocтiBiдвopеннязaКBЕ!
Середш кiлькiоть праr{iвпикiв 1 56

,\гл2), грошовi показниш якого наводяъоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити познаtIку "v" у вiдповiднiй шiткIrцi):

за положеннями (стандартами) 61хгалтероького облiку
за мiжнародними оъндарmми фiнаноовоi звiшоотi

Ба-папс (Звiт про фirrаrrсовlлй cTall)
tta 30 верссня 2017 р.

Формr j\!1 Код за ЩY

OoHoBHi засоби

tIepB1oIIa варпсть

Вiдотроченi аквiзицiйнi витрати

Залишок коштiв у цсIrтралiзованих отрахових резервних фоrтдж

Запаои

иробничi запаои

Актпв

накопичеIIа а}lоршзацrя

капlтшьнt 1нвес

Веотицlйна Hep)a{oNIlcTb

ь 1IIвеотицlино1 нер}хомооI

1нвеотицlиIIо1 нер)цомооп

,Щовгостроковi бiо;rогi.rIri активи

Первiсitа вартiоrъ довгооlроltових бiологiчrtюr aKшBiB

аКОПИЧеIlа аlt{ОРlТЗаЦlЯ ДОВГОСlРОКОВИХ ОlОЛОПЧНИХ аКШВlR
,осц)оковl 

ФrIIаfi оов1 lHBeo

якi облiков}tотьоя за меmдом )п{аотi в капiталi

iншж пiдприепrств

iпшi фirrансовi iнвеотицii

Вiдсточекi подзl lсолi аttтиви

шl HeoooDoTt[1 активи

Усього за роздiлопl I

f{ебiтороька заборгованiсъ за продукцiю, товари, роботи, послуги

,Щебiторська заборговапiоъ за розрахункаN{и:

за виданиNlи авансами

у тому чиол1 з подап(у па

Ilcтb за розраrтнками з нараховаI{их доходlв
Hrcтb за розра\тнками 1з внутрlшнlх розраlтfiкrв

потOчна дсоlтоl]ська заооргованrотъ

i tbiIraHooBi irrвесrипii
m lx еквlваленти

Витрати майбупriх п9рiодiв

Частка переотраховика у отаховж резервах

у тоNry чиоJtr в:

резервaлх довгоотрокових зобов'язань

резервах збиткiв або резервах rtалежних виплат



резерва,х незароблених премiй t83

Dезервах I l84

Iншi обороmi активи 190 2 1з

V-rпгп qл ппqпi пом II l l95 9 369 12 l75

Ш. Н""боlrотIri акtпвп, Jлрпмуванi для продаr{ry, та грJaплI в!lбуття 1200

Балаrrс 1300 lз 222 13 599

ий 1пайовий) капiтал

Накопичеrri KypcoBi рiзницi

ний прибуток (тIепоlсритий збиток

Вилрений капtтал

II. ловгостроковi зобов'язаllllя i забезпечсrIня
Hi податlсовi зобов'язапня

i зобов'язання

Блаrодiйttа допомога

у rcму числr:

резерв довгострокових зобов'язань

TKiB або резерв налеiкних виrrлат

Iнвеотицiйпi кон,Факти

на виплату джек-поT

усього за rlоздiлом Il
II[. ПоточIli зобов'язrllltя i забезпечеtlllя

Поточrrа кредиrcрська заборгованiоть за:

розрахтIlками з бюддетоп,r

mму числi з подаь*у на прибуток

HioTb за одержаними авансами

trioTb за розрахryнкаNrи з )"rасниками
Hroтb 1з внутрlшII1х ро

поточна кредитороька заборгованiсть за страховою дlяльнlсrc

комlсlия1 до\оли вlд

i поточнi зобов'язапня

Усього за позлi.цQщr III
пов'язаtri з необорllтtIимп актffвамI{,

прод,tяry, та групапrп вшбуття

ItШl ДОВlОСТРОКОВl З()ООВ ЯЗаНllЯ

i забезпечення

з оплаш

Е' ,9_jлJп,\
9i Р o'z\
[ПП д, БАхч}тськOi\liЪ
\ ДiРlснддн, llý;
fulril,бl,хгrлтср /ý.е д-,

I_,*;il;i ý-W

Розсоха епгеrr IJасrrльбвrrT

Грахrrо Галлrrrа МпкопаЪrrа

,ýgq,треа"LцФ$ЧsЧt
(аiJчt ,, .\1в\Аýý2_.'l :7 .,l1l'\r\Д'

ýJr * !tl',)',,\:-*-/

u"nrpoKrпl органом виконавчоi влади, що реалiзуе держвну полiтику у сферi оrатиётиrси,



fiaTa фiк, мiсяць, rIисло)

Пiдприемство Щержавне пiдприемство "flослiдне господарство Бахмутськоi за СfiРПОУ
дослiдноi станцff розсадЕицтва Iнстштуту садЬництва
Нацiональпоi академii аграрних Ha}rt УкраiЪи"

(наименуванняJ

кодI
2011l10l0l

з0099 1 72

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукуппий дохiд)
за 9 МiсяцЬ 2017 р.

Форма N2 Код за ДКvДГ rВОrООЗ l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аншогiчнпй
перiод

попередIIього
DoI{Y

х J 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робi1 послуг) 2000 з 755 6 892
чцсmi заробленi cmpaxoBi премii' 20]0

прелlii' пi dпuс aHi, sапова сул4а 201 1

прелLii, пере daHi у пересmрахуsання 20]2
змiна резерву незаробленuх прелпiй, валова c_y.л,la 20] 3
зJwiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 2а]4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(тов арiв,робiт, послуг) 2050 ( 2575 ) lt 098 )

Чtсmi понесенi збumкu за сmраховltlчfll вuплаmа],lu 2070
Ваповий:

прибуток 2090 l 180 z 794
збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовеосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх резервiв 2]]0
з.л,пна 1нlllux сmрахоыrх резервlв, валова cy.l|na 2lll
з.^4iна часmкu пересmDжовuкiв в iHutux сmожовuх оезеDвсх 2l]2

Iншi операцiйнi доходи 2120 46а l96
у mому чuслl:
doxid Bid злiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчн1.1х акmuвiв i
сiль с ьк о zo сп о d ар с ьк о i' пр о dукцi i'

2l 22

doxid Bid вuкарцсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi в итрати 2l з0 ( 678 ) ( 775 )
врпрати на збут 2150 274 ( з97
Iншi операцiйнi врrmати 2180 ( 79]1 ) ( 1689 )

у mому чuслI:
вumраtпu Bid змiнu варmоспi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

,, lal

вumраmu Bid первiсно2о вltзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iль с ько zо спо d ао сько i по о dvкui i'

2l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2\90 |29
збиток 2195 ( l0з ) ( )

ДОХОд вiд 1^lacTi в каштilJll 2200
Iнш фiнансовi доходи 222а 97 98
Iнш доходи 2240 69 зб

у mоl4у чuсл|:
doxid Bid блаzоdiйноl' ёопол,tоzu

11,1 l

Фiнансовi витDати 225а
Втрати вiд 1.частi в капlт€L.Il 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ( 2 ) ( )
Прuбуmок (збumок) вid вплuву iнфляцi|на монеmарнi сmаmmi 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
приблток 229а бl 26з

збиток 2295 ( )

Виmати (дохiд) з податку на прибуток 2з00

Прибуток (збIтгок) вiд припиненоi дiяльностl пlсля
оподаткчвання

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибyток 2з5а 61 26з

збиток 2з55 ( ) )

нии

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРАТ

-j

п. сукуп

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана,чогiчний
перiод

попереднього
року

1 , 3 4

Дооцiнка (уrц**а) необоротrптх активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструмеrrпв 24о5

накопиченi клъсовi рlзниц1 2410

частка iншого сук},ш{ого дохою/ асоцtйованих та сшльних
пiлпDиемств

2415

Iнший сукчпний дохiд 2445

Iнший сyкyпний дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибlток, пов'язаrпtй з iншпм сущупним доходом 2455

Iнший счкyпний дохiд пiсля оподаткування 246g

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та246а\ 2465 бl 26з

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

1
,,

3 1

Матерiальнi затрати 2500 6 2|6 6 l09
Виmати на ош,Iату працr 25а5 2 51з 2 974

вiдпахування на соцiальнi заходи 25 10 5зб 629

Амортизацiя 25l5 275 574

Iншi опеоацiйнi витрати 2520 529 415

Разом 2550 l0 069 10 70l

Ш. РОЗРЛХУНОК ШОКАЗНИКIВ IIРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анапогiчний
перiод

попереднього
рокY

1
,,

3 1

середньорiчна кiлькiсть простrх акцtй 2600

Скопигована середньорiчна кrлькrсть простrтк акцrй 2605

Чистий поибчток (збиток) на од{у просцi акцlю 26l0

26|5

дивiдйfift,ýЪйФпроё_r!,аfiiф' \ i\ 2650 54,00000 2з3_00000

-/Ьф,t' *u*.,bý\"'1;,W \lL розсоха евген Васильович


