
Пiдприемотво

Територiя ЖИТОМИРСЬКА
Органiзацiйно-правова

Ща,l,а (prrt. мiсяtlь. ,lиоlкl)

ДЕР)I(AВнЕ ПIдприсм(,тво ")ItитоNIl{р(,ькItг.l EK(,пli,P,l,Ho.,l,ExllltlHlII-{ ]i (,/u,l Io),
IIп,нтр JтЕржпрАlll"

Додаток 1

до Нацiонtшьпоm положенш (с,rанларry)
бlтmлтеllського облtку l "Заmльнi вlлмоглt до c|iHaHctlBtli звiтнtlстi

за КОАТУУ
за когкDг
за квЕд

пlдприеN,Iс,tво

Вид економiчноi дiялыtос,I,i

Середня KiJIbKiaTb працiвникiв
Адреса, телефон майдпн Пуоr"rоuки
Одиниця вимiру: тио. грн, без деояткового зиака (oKpiM роздiлу IV Звiту про фiнансовi резllл6rurп (Звiгу про суltупttий дохiд) (форп,lа

М2), грошовi показники якоI,о наводятьоя в гривнях з ltопiйкамtи)
Складено (зробити позпачку t'v" 

у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (отандартами) бlхгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнаноовоi звiтноотi

Бапанс (Зшiт про фiнансовлп"t с,ган)

на 31 березня 2018 р.

госIIоillарIOвання

Т'ехнiчнi я та доолlдr(еннrl

q)орлIа Л'91 Koll зil 1 801001

Актив
Код

рядка
На по.lаток

зпiтного псtliоду
IItr Killcllb

,ltrit,ltoгo псрiо,,11,

J 4

I. IIеоборотнi:rктшви
Нематерiальнi аItr,иви 1 000 з7

первlона варпсlъ l00l l ,]0 l20
накопичеIIа амортизацiя 1 002 8j 87

Незавершенi капirальнi iпвеотицii 1 005 100 l00
OoHoBHi засоби i0 2 591, 3 403

первlана вартlоть ll 4 |5,| 4 9з9

зноо |2 1 566 l 5зб

Iнвеотицiйна нерухомiоп, 15

Первiона BapTioTb iнвеотицiйноi нерlхопtоотi lб
Зtlос iнвеошцiйноi Hepp<olKlorr |,7

,Щовгоотроковi бiологiчIti аlсr,иви l 020

1 lcpBloнa BapnoTb довгоо]l]оt(()tsIt\ ()l0JlOl 1,IIIи\ aIil иI}1в l 021

Накопичеtttt амор,гизацirt доtsгоотl)окових бiологiчних аttтивtв 022

Щовгоотроковi cPiHaHcoBi iнвеотицt'i:

якi об:tiковуrоtься за \lеlодом 1пtrогi в lсапitrлi

iнших пiлприспlотв 1 0з0 59 59

iншi фiнаноовi iнвеотицii 10з 5

,Щовгос,гроrtова дебiтороьItа заборговапiоть 0.10

Вiдстрочеrri ttoлat,ttoBi аlстиви 045

Гулвiл 50

Вiдо,гроченi аквiзицiйнi виrраr^и 060

Залишоrс коштiв у централiзоваllих сlрахових розервних сРондах 1 065

Iншi необоротнi аIстиви l 090

Усього за роздiлопl I 1095 2,18,7 .} 59S

ll. Оборотнi iKTtlBlI
Запаси 100 114 z35

Виробни.ri запаои 101 1,74 2з5

Незавершено виробництво 02

Го,юва продукцiя 0з

Товари 04

поточнi бiологiчнi активи 10

Щепозити переотра\rytsаIlIIrt 15

Векселi одерлtанi 2l)

f{eбiropobKa заборговаtriсrъ за про,,q,ttцitо, говари, роботи. поолуги 25 ),01

Щебiторська заборгованiоть за розраryнItап{и:

за виданими аваноапlи 1130 78 l02

з бюдкетом з5 21

у тому чнолi з податкy на прибутоlt зб

Щебiтороька заборгованiсrъ за розра\тнкаN{и :з ltараховаtlих,,к,хt,lliв 40

,1.(ебiтороька забоI;l,оваrriоть ]за розрахуlIкilNlи iз внутрiшнiх розрахryнIсiв .l l66 l66

Ittша поrо.rttа лсбir,ороьltа :забtlllt oBallioTb 5 191 l86

I]оточпi фiIrаrrоовi itrвсстицii 60

Гроrrli та iх еrtвiваленr,и 65 ] 078 2.489

Готiвка 66

Рахуlltси в баlrках 6,| j 077 2 ,+87

13иrрати майбl,тItiх rrерiодiв 70 9 l0
Чаатка переоlраховика у страхових резервах 80

у тому чиолr в:

резервах довгоотрокових зобов'язань
l 18l

резервах збитItill або резервах 1{аJIе)IсIих виплат 182



резервах незароблсIIих пр9IIiй 1 18з
1IIпlих страхових резервах l 184

ншr оборотн1 активи 1 l90 615 585

Усього за роздiлом П l l95 4 493 .l 013
Ш. Необоротнi активи, yTprtMyBaHi для прода}t(у! та групIl вибчття l200

Баланс l300 7 280 7 б08

ПacllB Код
пядка

IIа по.lаток
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного пеDiоду

l 2 J {
I. Власпlrй капiтrrл

Зарсооrрований (пайовий) Iсапtтал 400 8з lJ]

Впески до незареесlроtsаного с1ll1у,гного ltапiталу 401
Капiтал у дооцiнках 405

сдатковии капlтал 410 2 59,7 l оь.\

Емiоiйний дохiд 411

Накопиченi KypooBi рiзницi 412
Резервний капiтал 415

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 42l) 798 807
неоплачений капiтал 425 ( ) ( )

вишlений капiтал 4з0 ( ) (
)

Iншi резерви 435
Усього за роздiлопl I 495 3 ,{78 J 55J

П. Довгостроковi зобов'язання i забезпе.rення
Вiдотроченi податковi зобов'язання 500
пеноiйнi зобов'язання 505

Ловгоотроковl кредити банкrв 510

Iншi довгостроковi зобов'язання 515

Довгооцlоltовi забезпечення 520

,Щовt ос tpotcuBi tttбе lllc,tcttltя ,tи lpil l llUl)u()llilJl\ 52rl

Цlльовs фlна}Iоування 525
Бllаго/liйна допо]чIога 526

cTpaxoBl резерви 5з0

У ТОМУ ЧИОJХ:

резерD довгоотокових зобов'язань
15з 1

резерв збиткiв або резеDв налех(IIих виIIJIаl, l5 32

DезеDв IrезаDоблсItих Itремiй l 5jз
1нш1 omaxoIJ1 резеDI]и 15з

Ittвеотицiйнi контракти 15з5

Призовий фонд 540
Резерв на виплflц/ дKel(-llоly 545

Усього за роздiлом П 1 595

ш. Поr,очнi зобов'язання i забезпечення
KoDolxooIlortoBi креди,ги баlt lti в l 600

IЗекселi виданi 1 605

Поточrtа кредиlороька заборгованtоrl, за :

довгосlроltовиNtи зобов'язаннялли 1610

товари. роботи. посrr\,ги 615 з0 j0

розрахунками з бюдrtеrом 620 11]. 540

у mму чиолi з подаlку на прибуток 621 2з

розрахтнками зt стра\тванIIя 625 а?

розракунками з оплати прац1 б30 255 2.59

1lото.rна кредитороька заборгованlоть за одерI(а}Iип{и attsalноаNlи бз5 2 986 2 825

Пото.tttа кредитороька заборt oBalltcTb за розра\ryнкаN{и з учасниIiаN{!l 6;l0

Поточна KpcltиTopcbкa заборговаlriо,гь iз Brty,rpimttix розllахl,ttlсiв 645

llоточна кредиторська заборгованiоть за о,Iрirхоl}оIо r.liялыttсrtо 650

поmчнi забезпечення 660 226 ()

,Щоходи майбутнiх перiо7liв 166 5

IJiдоT роченi rtoMioiйIri доходи вiд переотраховиtсiв 1 670
нпli по,гочнi зобов'язання l 690 52 20

Усього за роздiлом Ш lб95 3 ti02 { 055

IV. Зобов'язrrltttrt, шов'llзttнi з Heoб_opбTttltпllt rttтЪцапllt,
)Tpll}l),l}:tIItINtII д. lя продаяry: i л гpylltlпtll rll161-Tr \

1700

Y. rlrlcTa BlpTicтb ll*r,tlпill lцДорrliавlrого пеlIсiiillого ggД)' 1800
7 б08Баланс 1900 7 2tt0

.ft,+

/,/L С]r,еб,rlлltкtl ().llcllic:aIIдJr .l Ig1;11|,l1tl1l1,1 rt

Irl Кондратюк Iрина ОлегЬпrr

l

Jп,ry цоt1,1?альниN{ орга7 влади, II(о рса;tiзуе державrIу пслlit,ик1, у o(lopi оl,а,t,исr,ики


