
llодаток l
до Нацiоrrшtьною положенш (стаtцарry)
бухrulr,ерського облiку l "Зашьнi BllMoru до tPiHaHcoBoi звiтностi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)
Пiдприемотво Щержавне пiлrrрrrсмство "YKpaiilcbKпii авiацil-rllиl-r пrетеорологi.llrrlr-r центр'' за СРПОУ
Територiя КИiЕСЬКА -- за коАтуу
Органiзацiйно-правова форvа господарювання [ерясавЙ пiдr,р,п*.iво- за копФГ
Внд eKottoMi,tHoi дiялыrоотi iнша пpolPeciйЙ-ia'rrayKoBo-LyiiТ,ttta дiяльlliоть, н, о, й. __ за КВЕ[
Середня KiJlbкicгb працiвникiв --Т Л -
Адреса, reлефоtI вулиця БоРИСtIIЛЬ-7, АЕгопонц с. t'орл-ьорисПlrьсБffi FМГн.-киjБсысдйТ., 0142sп469

08324
ОдиницЯ ои",р5 , ,n". .р,iЪ". а- ,onn (*p*n рuзаi:ry IVЗГiту лро t|,Гню-Ы рйулыаl и 1Звilу гrро оукушii ло*iд) (ф.р*
Nl2), грошовi показники якого Ilаводятьоя в гривIlях з копiйками)
Складено (зробити позI{аtIку "ч" у вiлповiднiй клirинцi):

за полох(еннями (отанлартами) бргалтероького облilсу
за мirкнародними с,mндартами фiпаноовоi звiтноотi

Бa.lrrrrrc (Зпiт про фiнаrrсовlrr"l cTalr)

lla 30 вересня 2019 р.
Формl М1 Код зп Д(У, 1801001

Актив
Код

Dядка
на початок

звiтного перiоду
На кlнець

звiтпого пепiодy
1 1 J 4

I. Необоротrri aKTrlBrr
I-Iемаreрiалыti активи 1 000 4|1 .) Z.)

первiона вар,йоть 001 з 66,7 з 1|1
накопиtIена амортизацlя 002 3 250 з з94

Незавершепi капimльпi iltвеотицii 005 1 389 2 |62
OolroBHi заооби 010 9 00з 10 601

первlона варпоть 011 з0 501 зз 602
знос 0I2 21 498 2з 00l

Iпвестицiйна перромiоть 015
Первiона BapTicTb iнвеотицiйttоi нерlжомосri 016
Зltос iнвеотицiйноi HeplxoMocTi 10 17

,Щовгоотроковi бiологiчнi активи 1020
Первiсltа BapTioTb довгострокових бiологiчних аtt:.ивiв 1 021

Накопичена аморrчзацiя довгостокових бiо:rогi.lних акr,ивiв 1022
l]овгоотроковi (liHaHooBi iltвестицtt :

яtсi облiковуютьоя за меlолом 1Hacr,i в кrпi tалi

iнших тIiлприемотв 1 030
iншi tPiHaHooBi illвсстицii 0з5

/{овгоотроrtова лебiтороька заборгованiоть 040 928 905
IJlдотроченl податковl активи 045
l'удвlл 050
Вiдотроченi аквiзицiйнi витрати 060
Залиutок коштiв у централiзоваtrих отрахових резервних (lоrrдах 065
Iншi пеоборотнi активи 090
Усього за роздiлом I 095 ll 731 13 991

П. Оборотшi актrrвп
Запаси 1 100 1 867 а 11о

Виробни.Ii заlrаои 110I 1 867 2 229
FIезавершене виробництво 1102
Гоrcва продукцiя 1 l0з
l овари 1 104
l lо,гочнl бlолог1.Itll активи 1110

Щепози,ги переотраý/Rання 11l5
BeKoolri олоржаrri 1 120

/{ебiторська заборговаltiоть за пролуltцiю, rовари, робоrи, Itослуги |125 511 5 |26
,Щсбircроька заборговаrliоrъ за розрахупками:

за виданими аваноами 1 130 209 22з
з бюддетом з5 з4 307
у тому чиол1 з податку на прибуток зб з4
Щебirороька заборr,<rванiоть за р()зрахтнкаNrи з lIilpaxoBzlIIиx ,,tоходiв 40

,Щебiторська заборговапiоть за розраryнками iз вrrутрiшнiх розрахlrнкiв 45
Iнша поr очlIа лебi юрська заборговаlliсть 55 l48 86
По,ючиi фiнансовi iнвеотицii 160
Грошi та ix еквiваленти 165 22 8,71 2| 81
Готiвка оо 2 2
Раryнки в банках 67 22 812 21 809
Виrрати майбутltiх перiолiв "l0 45 66
Час],ка перестраховика Y страхоаих резервах 80

у milry чиол в:

резервах довгооIрокових зобов'язань
1l81

резервах збитrсiв або рсзервах наJIсжих виплат 1 182

код{
2019 ll0 i0l

235688l0
322088320 1

140

74,9о



резервах незароолених премlи 1 18з
rнших 0трахових резервах 184
Iншi оборотнi активи 1 l90 1,7

Усього за роздiлом П 1 195 30 694 29 865
Ш. Необоротнi активи, утримуванi для продruку, та груп1l вибуття 1200

Бшанс l300 42 43l 43 856

Внески до не]аресс грованого с Ia ryl llого ltalli l ltлу

Резервний капiтал
Нерозподiлепий прнбуmк (непокриrий збиmк)

зобош'язання i забезпеченlIя

Hi зобов'язаlrня
,ooTpoKoBi кредити банкiв
довгоо,гроковi зобов'язаttltя

Благодiйна допомога

резерв довгострокових зобов'язаllь

збиткiв або резерв належIIих виплtl],

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечеlllIя

Поточна кр9дитороька заборгованiсть за

а кредиторська заборгованiоть за одержаниi\{и 1lваноаNlи
крсдитороька заборr,оваttiоть за розрахункilми з )чаониками

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утримуваними для продаяý/, та грJ.пами виблтя

KepiBHrrK

Гоl rtrBHrrr"r бухгалтер

Шкулiпа Тетяна ВолодимирЬпа

шепель Валентrлна олексfrъна

Т Визн-шffi в IIорядкY, Bo-'ilHoBJI.IloMy цен'ральп

7r _'?rlЛЧ]ll!I*'
цJ,1_ lrlrlyaЯý

держiltsIIу полiтику у оферi отатистики


