
Додаток 1

до Нацiоншьною положенш (стаrцарry)
бцгалтерською облiку l "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтностi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)

Адреоа, твлефон вулиця БОРИСПIJГЬ
08324

Одиннця ви"iру: тио. пупппй дохiдЦфJтиu
}r'э2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бlхгалтероького облiку
за мirкrrародними стандарIами фiнаноовоi звiтностi

Ба.панс (Звiт про фiнансовrrr'i стан)
lla 30 вересltя 2018 р.

Форма Л!1 Код за

Акти в

Нематерiальнi активи

21 018

якi облiковуютьOя за методом )лаотi в капiталi
iнших пiдприемств

Залишок коштiв у центалiзованих отехових резервних

заборгованiоть за розра\тнкаIrи:

у то!ry чиолl з податку на

Щебiтороька заборгованiоть за розрахryнками з нарахованих

заборгованiоть за розрахунками iз впутрiшнiх розрахункiв

рез9рвФ< довгоотрокових зобов'язань

резервах збиткiв або резервах належних виплат

ко,tи
2018 ll0 l0I

23 56t{tl t 0

з22088з201-

140

74.90

180100r

Код
Dялка

на початок
звiтного перiодч

на кaн€ць

звiтного пепiодч
1 2 3 4

I. Необоротнi al(THBIr
l000 196 463

первlона варпсть ltlOl 3 286 3 66,7

накопичена амортизацlя 1002 3 090 3 204
Незавершен1 капlтальнl tнвеотицti 1 005 | 216 l 55l
ооновн1 засоби 1010 10 566 9 268

первrона вартlотъ l0l t 30 232 30 286
зноо l{JlZ 19 666

Iнвеотнцiйна нерlл<омiоть l0l 5

Первiона BapTioTb iшвеотицiйноi HepyxoMocTi 1016

Зноо lнвеотицiйноi Bep}xoMooтl I0I7
ловгоотоков1 оlологlчнl активи 1020

Первiона BapTioTb довгоотрокових бiологiчних активiв 102l
Некопичена амортизацlя довгоотрокових бtологiчних активlв 1022

1 0з0
iпшi фiнансовi iнвеотицii tOз5

Щовгоотрокова дебiтороька заборгованiоть 1040 814 842
бlдотроченl податковl активн l045
Гулвiл 1050
tilдотроченl аквlзицlйнt витати 1060

1065

lншl необоротп! октиви I090
усього за Dоздiлом l l095 12 а52 12 l24

Ц. Оборотнi al(IlrBH
Запаои I I00 1 l08 2255
ВироOничl запаои l l0I I 108 2255
Незавершоне виробництво l 102
l'оюва продукцiя l I03
'l'овари l 104
IIоточн1 бlологlчнl активи I1I0
,Щепозити переотрахувення lIl5
IJекселr одержанi l l20
ЛеОlтороька зеборгованlоть за про,ryкцlю, товари, роботи, пооIýrги l1,25 4 lt}9 5 514

l l30 19,1 228
з оюдлtетом l 135 42з 22

l lзб 211
l l40
l 145

Iпша поточна дебiюроька заборгованiоть 1155 з25 I40
l Iоточц1 фlнаноовi tнвеотицiТ I Iбt)

l рош1 та ix еквtваленти l Iб5 2з з9з 2з 898
Готiвка l lбб
раwнки в банках ||6"I ,zз 393 2з 897
Витрати майбутнiх перiодiв 1 170 4l 38
чаOтка перео,траховика у отрахових резервах 1 180

1 181

l l82



резервах незароблених премiй 18з

iнших отрахових роз9рвах l84

Iншi оборотнi активи 190 83

Усього за роздiлом П 1195 29 596 32 238

---- ш. нБбБротнt,"*t|влl, утримуванi для продаl!ý, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 42 448 44 362

у тому чиоJtr:

резерв довгосlрокових зобов'язань

ш. Поточнi зобов'язання i

у mму чиолl з податку на

на креднюраька заOоргованlоть lз внутlшнlх розрахункlв

yTprlMyBaHrlмrl для продаяý., та групамн

lдентиq,iкацiйний
код 235{i8810

КерЬник

Головпцй бухга.ггrер

Шкулiпа Тетяна ВолодимирЬна

шепель Валентина олексiiвна

Т Визrr"ч** в порядку, воmновленому цен | що реалiзуе державну полiтику у оферi оmтиотики.


