
Додаток ]

до Нацiонмьноrc положенш (mндарry)
бутштерського облiку 1 "Зашьнi вимош до фiнансовоI звiтноmi''

Щаm (piK, мiсяць, чиоло)Пiдприсмство fержавне пiдприемство ''Черкаський дерlкавний науково-дослiдний iнститут TexHiKo- заСЩПОУ
економiчноi в хlмlчнrи

Териrcрiя за КоАТУУ

код1
2019 01 01

00209160

71 10100000

140

Адреоа, телефон
Одиниця вимiру: тио. грн. без деояжового зяака
Nо2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стаttдартами) бlс<галreрського облiку
за мiжародllими отаlIдартами фiнаноовоi звiтностi

результати про оукупний дохiд) (форма

1 8000
про

Ба.панс (Звiт про фiнансовий стан)
3l грулня 2018 р.

Форма Л!1 Код за

AKT!IB

Щ"УДl 1801001

Код
рядка

на початок
звlтного звIтного

1 2 3 4
aKTl{BI{

Нематерiальнi актнви 1000 5 5з5 5 5з5
1001 5 545 5 545

накопичена l002 10 10

1 005

1010 ,722 ,7з5

101 1 2 1з5 2 52l
зноо

1 012 1 7iз l 786
1015

10Iб
l017

активи 1020
довгоотрокових 1021

довгоо,трокових I0zz

якi облiковl,tотьоя за методом )частi в капiталi
iltших пiлприемств 103 0

1035

1 040
активи

1 045

1 050
витрати l 060

кош пR у отахових резервних 1 065
акшви 1090

за роэдiлом I 1095 6 257 6 270
п.

Запаои
1 100 Jо 35

запаси
1 101 з8 з5
1 102

Готова l 10з

1 104
активи 1110

,Щепозити переотрахувiiня 1I15
1 120

за товари, поолуги 1 125 зз9 з45
за розраý/цками:

за виданими авансами ] 130
з 11з5 11 53
у ToNfy з податку на 1 136 2 2

за з нарахованих доходrв 1 140
за розрахJнками rз розрахункlв 1 145

поточна
1 i55 l5 1

1 160
та rx еквlваленти

1 165 l 178 l 67з
l 166

в 1|6,7 1 178 1 67з
пеl]1одlв 1 170 20 20

1 180

у rому в:

резервах довгосIрокових зобов'язань
1 181

резервж рез9рвах нал9жних виплат 1i82

L

на

I. Необоротнi

активи

Незавершене виробннцтво

Частка перео,тр;rховика у оIрФiових резервах



резервах незероблених премiй I l83
1нших отaлхових резервах 1 184

Iншi оборотпi активи l l90

Усього за роздiлом П ll95 1 б37 2 l27
Ш. Ееоборотнi активи, утримуванi для продфrry, та групи виб5rття l200

Бапанс 1300 7 894 Е 397

Код
рядка

на початок
звiтяого перiоду

На кiнець
звiтного перiод5r

Пасив

, 3 4l
I. Власний капiтал

1400 з 506 з 5063арееотрований (пайовий) капrтал
1.101Внеоки до незарееотрованого оmтутного капrталу
1405Капimл у дооцiнках

3 549 з 5491.110Щодатковий капiш
141 1Елriоiйний дохiд
141zНакопиченi KlpcoBi рiзницi
1415Резервний капiтал
|420 128 158Нерозподiлений прибуюк (непокритий збиток)

( )|1z5 ( )неоплачений капiтал

1 430 ( ) ( )Вил5"лений капiтал

14з5Iншi резерви
lrl95 7 r83 "] 2lзУсього за роздiлом I

П.,Щовгостроковi зобов' язанltя i забезпечення
1 500Вiдстроченi податковi зобов'язання
1 505пеноiйнi зобов'язанrш
15l0[овгоотроковi кредити банкiв
1515Iншi довгооT роковi зобов'язання

Щовгоотроковi забезпечення 1 520

1 521Щовгостроковi забезпечення витрат перооналу
|525Щiльове фiнаноування

Благодiйна допомога I526
CTpaxoBi резерви 1 530

1 531у тому чиолi:

резерв довгострокових зобов'язань

1 5з2резерв збнткiв або резерв належих виплат

резерв незароолепих премlи 1 5зз
lншl clpaxoBl резерви 1 5з4

15з 5lнвестицiйнi коfl 1ракти
1 540Призовий фонд

Резерв на виплаry дкек-поту 1 545

Усього за роздiлолr П 1595

ш. Поточнi зобов'язання i забезпеченttя
1600KopoTKooTpoKoBi кредити банкiв

Вексе,цi виданi 1 605

1610

Поточна кредитороька заборговаrltсть за:

довгоотроковtrми зобов'язаннями
161 5 J 64товари, робош, послуги

розраý/нками з бюджетом 1 620 69 111

у толry числi з податку на прибуток l62l з ,7

розраryнками з1 отраý.вання |625 20 зl
1 630 9,7розрахтнками з оплати прац1

Поточна кредиторOька заборгованiоть за одержаними аваноами 1 бз5 52|
Поточна кредитороька заборгованiсть за розрахтнк8ми з учаониками 1640

851

|2,7

Поточна кредиmроька заборгованiоть iз внутрiшнiх розраryнкiв 1645

Поточна кр9диторOька заборгованiсть за страховою дiяльнlотю l 650
поmчнi забезпечення 1 660

1 665

1 690 1Iншi поr,очпi зобов'язаttня

Усього за роздiлом Ш 1695 7ll 1 r84
l700IV. Зобов'язання, пов'язаlli з tteoбopoTltrtпllt акrиваф,

утримува|lпмIr1{rii' ПfrЁДВrrylrа гр;лпам1l вибуттц/'

V. ТIиста вартi!т.ь9ц*т _лrвtв-п*;iiР'lр4Б!рго пgilсi{клfiфоrlду 1800

f ,t-/ -*Ф*.,Бшанс \ъжl l- / 1900 7 894 8 397

КерЬник

Головний

Ковеня Тамара ВолодпмшрЬна

Семенюк Олена Андрiiвна

l Визначаеться в

(6

органом виконавчоi влади, що реапiзуе дерtlввну полiтику у оферi отатиоmки.

Iб7t)



flата фrк, мiсяць, число)
Пiдпрtlсмство Щержавне пiдпрlлемство l'Черкаськlrй державнлrir Ha1rcoBo- за СflРПОУ

дослiдний iнсти,гут технiко-економiчноi iнформацii в хiпriчнil"r
промисловостi"

(найменування)

Звiт про фiнансовi результатп (Звiт про сlrtупний дохiд)
за Pilt 2018 р.

Форма N2 Код за flKYfl
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

код{
2019 01 01

00209160

1801003

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апа.lrогiчний
перiод

попередЕього
року

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посlryт) 2000 2 587 2 078
tlucmi заро бленi сmраховi пpe.fuli i' 20]0

пpej|nii пidпuсанi, валова cy]|la 201 1

пр etиi i, пере d aHi у пер е сmр ахув анн я 2012
злtiна резерву нцаробленuх прел4iй, Bculoqa сулltа 20]3
з]l4iна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( 1897 ) ( 1 4 8 7 )
Чuсmi понесенi збъtmкu за сmрqховluуllг вuплаmа\llt 2070
Ваrовий:

прибlток 2090 690 591
збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковъtх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) вid злtiнu iнuluх cmpaxoll,Lx резервiв 2]]0
з.л4irtq iнutuх cmpaxoBLlx резеlэвiв, всlпова су,л,лсl 2]1]
з.л,tiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 1 l94 1 035

у mо.му чuслi:
dохid Bid з.мiнu варmосmi aKl?,lurir, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid tlepBicHozo вltзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ь ко еоспо d qр с ько i' про dyKtli i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання KouttпiB, вttвiльненuх вid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2130 (902) (в33)
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Iншi операuiйнi витрати 2180 (946) (775)

у mому чuслi:
BLlmpclmu Bid з.л,tiнtt варmосm,i акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варlпiсmю

2]в]

BLuпpamLl Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKtпttBiB i
с iл ьс ь к оеосп odapc ько i' про dук ц i i'

2 ]82

Фiнаltс овпiл результат вiд опер ацiйноi дiяльно cTi
гцrибl,ток 2190 зб 18

збиmк 2|95 ( ) ( )

,Щоход вiд )^lacTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi д916дц 2220
Iншi доходи 2240

у mому чuслi:
dохid вid блаеоdiйноi' dопол,tоzu

111 l

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд rracTi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ( ) ( )
Прttбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на .ltortemapHi сmаmmi 227 5

L



i8зб2290
Фiнансовий результдт до оподаткування:

2295
збрrток

2300наз
2305Прибуток

l5302350
Чистий фiнансовий результат:

55
збиток

ня додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ витрАт

Ш. РОЗРАХУНОК tIОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Ф

Ф

Ковеня Тапrара Володимирiвна
КерЬвик

за анаrогiчнrлй
перiод

попередньOго
за звiтний

перiод
Код

рядка
Стаття

431
1

2400активlв
24051HaнcoBITx
24l-0накоштченi
24l.5та сгпльнихдоходУ1ншогоЧастка сукупного

2445Iнший дохlд
2450дохiд доIншиl:i
2455пов'язаний з iншим доходомПодаmк на
2160дохiд пiсляIнший

152465 302355 тадохlд

за аналогiчний
перiод

попередньог0
за звiтний

перiод
Код

рядка
Назва cTaTTi

431
1

71072500
\ 7572 3012на
38810 47l-на соцlальнl заходи
617з25]'5
81625z0 79з

Iншi з 0963742550Разом

за анацогiчниr,i
перiол

попереднього
за звiтний

перiол
Код

рядка
Назва cTaTTi

4", 31
2600кlлькlсть акцlи

чна кlльIOсть акцlи
2610акцrюнаЧистий

26|5
Скоригованийчистий

2650
Щивiденди на

Головнпй бухгалтер ф
Соменюк Олена АндрiIвна

)

( )


