
дoдатoк 1

дo Hацioнальнoгo пoлoжeннЯ (стaндapтy) бyхгaлтepсЬкoгo oблiкy 1

''зaгaлЬнi вимoги дo фiнaнcoвoT 3вjтHoстi'.

дата (piк' i,iсяцЬ,

зa

Tepитopiя шeвчeнкiвський
opганi3aцiйнo-пpавoва фopfulа roспoдаpк}ванt|я
вид eкoнoмiчнoi дiялЬнoстi yпpавлiння фoндами
сepeдня кiлЬкiстЬ пpацiвникiв 1 6
Aдpecа, тeлeфoн 04086 м.ки.|в, вyл.БакинсЬка з7-г oф. 66, 453-7З48
oдиниця вимipy: тис. гpн. бeз дeсяткoвoгo знaка
Cкладeнo (зрoбити пoзHaчкy.'v.' y вiдпoвiднiй клiтинцi):
зa пoлo)кeнHЯми (стaндaртами) бyxгaлтepськoгo oблiкy
3a мiжнapoдними стaндapтaми фiнaнсoвoТ звiтнoстi

Бaлaнс (3вiт пpo фiнaнсoвий стан)
нa 31 гpyдня 2016 p.

1801001

Aктив Кoд
pядка

Ha пoчатoк звiтнoro
пepioдy

нa кiнeць 3вiтнoгo
nepioдy

1 2
l. Heoбopoтtii активи

нeмaтepiaлЬнi aктиви 1000 1 I
пepв|сна ваpтlстЬ 1001
нaкoпичeнa aмooти3ац|Я 1002
пeзaвeDшeн| кaп|тaлЬн| |нвeстиц|l 1005
oснoвtti зacoби 1010
пepвIсHa вapnстЬ 101 62 62
3Hoс 1012 (54 (60
нвeстиц|Инa нepyxoM|стЬ 1 015

дloвгoст0oкoвi бioлoгiчнi aктиви 1020
цoвгoстpoкoвl Ф|нaHсoв| |нвeстиц|l

Якi oблiкoвyютЬся за мeтoдoм yчaстi B кaпiтaлi iнших пiдпpиeмств 10з0

нll,ll Ф|нaнсoвl |нвeстиц|| ,10з5

цoвгoстpoкoвa дeбiтopсЬкa забopгoвaHiстЬ 1040
цстpoчeн| пoдaткoвl аКтиви '1045

Hшi нeoбoooтнi aктиви 1090
yсЬoгo за poздiлoм | 1095 11

l|' oбoooтнi акrиви
'1 100

IoтoчttI o|oлoпчнt aктиви 10
eбiтopсЬка 3абopгoвaнiстЬ за прoдvкцiю. тoвaoи. 0oбoти. пoслvги 125 179 14 508

цeбiтopсЬкa 3aбopгoвaнiсть зa poзpаxyнкaMИ:
зa видaниМи авaHсaми 1130

3 бюджeтoM 135
y тoMУ числi з пoдaткy нa пpибyroк
нша пoтoчна дeбiтoDоЬкa зaбooгoвaнiстЬ 155 14 699 139
Пoтoчнi фiнансoвi iнвeстицiТ 160
гDoLUi та ix eквiBaлeHти toc 2
Paxvнки в бaнкaх 167

'итpaти 
МaиovтH|x пep|oд|в 1170

lHщi oбopoтнi aKrиви 190
yсЬoгo 3а рoзAiлoм || 195 t4 880 .|4 в47

||l. He060poтнi активи, yтpимyвaнi для пpoдажv. та гDvпи виб\i.гтя
1200

Баланс 1300 l4 891 14 650

Паси в Кoд
pядка

Hа пoчатoк звiтнoгo
пepIoдv

Hа кiнeць звiтнoгo
пepIoдv

'I 3
t. власний капiтал
зape6стpoвaHий (лaйoвиЙ) кaпiтaл 1400 14 400 14 404
Kапiтaл y дooцiнкax 1405



кepiвник

гoлoвний бyxгалтep

KyдpицЬкий P'B,

|v]aслo в.|\,4'

1 ви3нaчaсться в пoрядкy'
стaтистики.

влaди' щo рeалiзye дepжaвнy пoлiтикy y cфeрi


