
додаток 1
до НацiоmIIьного погюзюшя (стандарту)
бухmлтерського  облiку 1  "Заг"ьнi вимоги до фiнансово[ звiтносгi.

даm фiк, мiсяць, чнсло)
mдприсмотво            ОКII "ХдАТЛ |м.В.А.АФаm€ьсва "
Тернторiя             ХАРКШСЫСА
Оргфiэаіtiйно-правоm формв г\осподкрюв&нш КокуііаіIьне пiд[рнсмство
Віід еконоьdчItоi дiягDноотi                 Театральна m коіщерпю дiяjDнiоть

зе €Jщпоу
за коАтуу
за КОПФГ
за юЕд

СередLя кiлькiсъ прщiвникiв
Адреоа, телефоI[ вуjпіця Коно"туцii, буд. 24, ХАРК1ВСЬКАобл., 61003
Од]tннщ внмiру: тко. грн. без деоятковою эmка (окрiм роздiлу IV
№2), грошовi показItнкfі якого Iюводятъоя в гриі]іtях з копiйкамн)
Складено (зробиттI позначку "v" у вijщовiдіiй клi"нцi):

за положеніtями (оmlідарфми) бухгалткроькою облiку
зо мiжIюродіmоі сmндкр"мн фiно»оовоГ звiтноотi

Звiту про фilіансовi резульm" (Звiту про оукупннй

Баmн€ ®вIт про ф|нан€овнй стан)

7312781

дохiФ (форма

Е=
m                    31 г|іудш 2017                     р.                                Форю №1 КОд эа дКУд|         18О1ОО1

\_

Актив
код На початок На к]нсць

рядю эвIтного  пср|оду эв|тного  пср|офr
1 2 з 4

1. Необор®тнI а"иви
1000Нематерішьні ок"ш

первiона кртiотъ 1001

II8копmена амор"зоцiя 1002

НеэовершеIIi капimльнi iнвеотщii 1005 874 з63

HOBHi ЗаСОбИ 1010 3224 з552

первiсна вфтiотъ 1011 4150 4639

знф 1012 926 1087

Iнвес"цiйна нерухомiоть 1015

Первiоm вфтiотъ iнвео"цiйноi нерухомфh 1016

Знсю illвсотицiйноi нерухомсюті 1о17

дОВЮОТРОКОВi бiОЛОГiЧНi аК"Ш 1020

Первiою "ртiсть довгострокових бiологiчнttх октивiв 1021

Накопичено амор"зацiя довгоотрокоеш бiологiчніtх ак`півiв 1022

довгостроковi фiнансовi iнвео"цii:

1Озо
якi Обjhковуютъоя эа методом учостi в капiт8лi
iнших пiд[риемотв
iншi фiншсовi iнвс®"цiГ 1035

довгоотроковa дебiторсьm эеборю"ніотъ 1040

Вiдотроченi подоткові активн 1045

гудвiJ, 1050

Вiдстроченi аюiзицiйнi вшра" 1060

ЗалIішок коштiв у центрелiзоваЕ[их отраховнх резервнж фондах 1Об5

IItшi необоро"i активн 1090

Усього эа рфдLпом I 1о9§ 4098 391§

П. Оборо"| аюивIі
зоIюоII 1100 з97 з95

иробнmi зеласи 1101 397 з95

Незавершене внробництво 1102

ГОТОВО ПРОдУЩШ 11Оз

товорн 1104

Поточнi бiологiчнi ак"ш 1110

депози" переотрахуванш 1115

Векоегu одфЁі 1120

дебiтороьm заборгованiоть за продукцiю, токрн, робо", пфJIуш 1125 79 4

дебiторсыа зоборювоіtiсть зо розрахунками :
11зо 18 15за видаIіимIі аваноmОі

з бюд-м 11з5 17 24

у юму чиолi з податку на прнбуток 1136

дебiтороька эаборгоЕLаніоть зо розркркашI 3 нарахованнх доход)в 1140

дебiтороька зеборюшiоть эе рокрахункамIі iз внутрiшііiх розраху"iв 1145

Iнш поточm дgбiторська зоборговфiотъ 1155

ПоточIti фiн8ноовi iнвес"цii 1160

Грошi m -іх еквiвфеttп. 1165 90 318

готiвю 1166 2 2

Рахунш в банках 1167 88 з16

Внтра" майбупіiх Itерiодiв 1170 2 2

Чостка перестраховик8 у стржоыж резерmх 1180

у току чнсгБ в: 1181

резервах довгострокових зобов. язань

резервах збиткiв або резервах налешItх вIіпJіат 1182

резервах незероблешtх премiй 1183



iнших страхових резервах 1184

Iншi оборо"i ак"вн 1190

Усього эа р®эдhом П 119§ 603 7s8
Ш I1еоборотн| актнвм, угрнмуваіI| д.гія продаэкрr. m г`руm в»б}гітя 1200

Бшанс 1эоо 4701 4б73

`/чtЁ\Ё

паснв код На почаі`ок На к1нець
Dядtф эв|тпого п€р|оItу зв|тіIого пеDIОіU

1 2 з 4
1. Власннй tm[tlтал

Заре€строmний (mйошй) капimл 1400 454 454

Внескіі до незаре€отроmного сmту"Ого капітаJрr 1401

Капi" у дооцінках 1405

дОд8ТКОВИй КаПlТ" 1410 з609 3732

Емiоiйннй дохiд 1411

Накопичені курсові різниці 1412

Резервний капітаг[ 1415

Нерозподiлений прнбуток (непокри"й збиток) 1420 з41 343

Неоплачений капim7[ 1425 ()()
Вилучений капiтm 1430 ()()

Iншi резерш 1435

Усьог.о эа рофhом I 149s 4404 4s29
П. довгостроюов1 эобоf.'mаііня | забеэпсчення

Вiдстроченi податковi зобов'язаItш 1500

Пенсiйнi зобов.язання 1505

довг"троковi кредЕI" 6аЕmв 1510

IItшi довюотроковi зо6ов ' язання 1515

довгострокоьi забезпеченш 1520 -
довгостроЕtовi забезпеченш витрот перооmфr 1521

Цiльове фiн8нсуваіtм 1525

Благодiйm допомоm 1526

Страхові рекрви 1530

у тому числi: 15з1

резерв довI`остроковіtх зобов. язань
резерв збитtсiв або резерв налеэшііtх вIіп7Iат 1532

р€зерв незaроб7[ених ііремiй 1533

iншi стр"овi рекрвн 1534

Iнвес"цiйнi коItтр8к" 1535

Призовий фонд 1540

Резерв Iіа виг[лату джек-поту 1545

Усього за рфдhом П ls9§
Ш Поточн| ообов.mання I эабеэпсчен»я

Короткостроковi креди" банкiв 1600

Векселі видші 1605

Поюч»а кредIітороька зеборгоmнiстъ за:
1610довг"трокоВимIі зобов'язшкямн

юmрII, робо", ,,сюJ,у"                                     ,, 1615 296 143

розрахуііmю з бюдке'юм 1620 1 1

у юму чисm з податку ііа прибуток 1621

розрахуItкаmf зi страхуваніія 1625

розрахунmми з оплапі прецi 1630

ПоточIIа кред]іюроька заборгованість за одфжанимIf аваItсамII 1635

ПОточна кредіюрська з®борюmнiстъ за розрахуI[коми з уt]оокикоми 1б40
Поточна кредиюроька заборгоmнiоть із внутрішніх розрахуIіків 1б45

Поточm крефторська заборюв8нiсть за страховою дія;Iьністю 1650

Поючнi зсбезпеченItя 1660

доходIt майбутнiх перiодiв 1665

Вiдстроченi комiоiйнi доходIі вiд перестроховикiв 1670

Iншi поточнi зобов'язанItя 1690

УСЬОГО Эа РОЩhОМ Ш 1695 297 1„
IV. 3oбов.fюанш, поЕі.mан| з нсобор®тними аюгні"н, 1700

эітримуmніімн дпя продаэкрі, та груmмн вибуття
V. Чис'га варт|сть аіmlв|в нсдержавного пеuс|йн®го фоііду 1800

Баmан€ 1900 4701 4673

К#;ё:ЖлА:/«4g"*Sю,d#                 7й                             РеШе=Нч=рb=О:ИмМ=Р==:аРВИЧ


