
дoдaтoк 1

дo Haцio|.lалЬнoгo пoлoжeння (стaндaртy) бvхгалтepсЬкoгo oблiкУ 1

''загaлЬнi вимoги дo фiнaнсoвoi звiтнoстi,,

дата (piк, мiсяць, нислo

Tepитopiя Llleвчeнкiвський p-н
opгаHiзацiйнo-пpавoва фoptt,tа гoспoдаpюваIlHя
вид eкoнoмiчнoТ дiялЬнoстi
сepeдня кiлЬкiстЬ пpaцiвt{икiв 1

тpасти,фoнди та пoдiбнi фiнaнсoвi yстанoви

Aдpeсa, тeлeфoн 04086, м.киiъ' вyл. БакинсЬка, з7-г,oф.66, 209.78-68
oдиниця виn,!ipy: тис. гpн' 6eз дeсяткoвoгo знака
Cклaдeнo (зpoбити пoзнaчкy.'v.' y вiдпoвiднiй клiтинцi);
3a пoлoжeннями (стaндapтaми) бyxгaлтepськoгo oблiкy
зa мiжнapoдни]t'и cтaндаpтaми фiнaнсoвoi звiтнoстi

Баланс (3вiт пpo фiнaнсoвий стан)
нa 31 rpyдHя 2017 р.

УдI 1801001

Aктив кoд
pядкa

Hа пoчaтoк
зBiтнoгo пeoioдv

на кiнeцЬ звiтнoгo
пepioдy

l. нeoбopoтнi апиви
Hel,aтepiaлЬнi активи 1000

пepвiсHa вqpтiотЬ 1001
накoпичeна aMoDтизацiя 1002

He3aвеpшeнi кaпiталЬt|i iHвестицii 1005
oснoвнi засoби 1010

пeoвiснa вaDтiстЬ 1011
3нoс 1012

|нвeстицiйHа HepуxoмiстЬ 1015
Цoвгoотpoкoвi бioлoгiчнi активи 1020
Цoвгoстpoкoвi фiнaнсoвi iHвeстицiT:

якi oблiкoвyютЬся зa [4eтoдoM yчaстi в кaпiтaлi iншиx 1030 100 100

iншi фiнaнсoвi iнвeстицiТ 1035
цoвгoотpoкoвa дeбiтopсЬка зaбopгoванiстЬ 1040 804 3 924
б|дстpoчeн| пoдаткoвI aктиви 1045
IHLui Heoбopoтнi aктиви 1090
yсЬoгo зa poздiлor.r I 1095 904 4 024

||. o6opoтнi акгиви
1100 4 284

тoваpи 104 4 284
пoтoчнi бioлoгiчHi aктиви 1110
ЦeбiтopсЬка зaбopгoваHiстЬ зa пpoдyкцiю' тoваpи' poбoти' пoслvги 1125 48 16
цeбiтopсЬкa зaбopгoванiстЬ 3a po3paхyнкаMи:

зa виДаниMи aвaнсaMи 1130

з бюдxeтol,1 135
v тoMv чИcлi з пoдaткv нa пpибvтoк 136

eбiтopсЬка забopгoваHiстЬ зa poзpахvнкaми з наDаxoваниx дoхoдiв 140 102 187
Hша пoтoчHа дeбiтopсЬкa забopгoBaHIстЬ lээ 822
loтoчl,]i фiнaнсoвi iнвeстицii 160 6 72з 2
poшi та Jx eкBiвaлeнти Ioэ 9з3 2 716

PaХунки в баHкax 167 9з3 2 71в
BИтpaти MaйбrгHix пepioдiв 1170
|ншi oбopoтнi активи 190 17 476 з4 660yсЬoгo зa poздiлoм || .!q4 25 2a2 42 681

ll|. нeo6opoтнi аКrиви, yгpимyванi для пpoдажy, та гpyгrи
Bи6Yття 1200

Баланс 1300 26 186 4в 711



||. дoвгoстpoкoвi зoбoв'язання i зaбeзпeчeння
i пoдaткoвi зoбoв'язаHHЯ

IHшl дoBгoстDoкoв| зoooв я3анHя

|||. пoтoчнi зo6oв'язання i забeзпeчeHHя

кpeдитopcЬкa зaoopгoванlстЬ 3a:

Il]ш| пoтoчн| зoooв'язaння

|V. 3o6oв'язaння, пoв'язанi з нeoбopoтними активами,

кepiвHик слiпeHкo o,в.

гoлoвний бyхгалтep

стaтистики


