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Форма №s
1. Немате iальнi аюиви

дата Фiк, Шсяць.число)
за сдрпоу
за коАтуу
за споду
за КОПФГ
за квЕд

код за дкуд

групи код

•.:

надiйшJIо

Переоцiню
Вибуло за рік

нараD[Ф втрати Iнші зміни за Залишок на
початок року (д-цiню +'уцiню-) ЕL&ноамортиза- вiд змен-шення рiк кiнець року

нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсно.і. наюпи- первiсна наIюпи- цi',. за рiк юрисностi первiсноi наюпи- первiсна наЕюпи-
аmивiв tca (перс- чена (переоцi- чено.l. (перелцi- чена за рiк (перео- чено'1' (пер- чена

оцінена) аморти- нено'1) аморти- нена) аморти- цiнено'') аморти- цiнена) аморти-
mртiсть зацiя вартосh` зацi.,. вартiсть зацlя mртостi зацi`l' mртiсть зацiя

2 з 4 s 6_ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010\     ерава юристуваЕtня

природними ресурсами
Праи користуваншмайном 020

Праm на комерцiйнiпозначення о30

Праm на об'скгипромисjтово.і-власностi 040

Аmорське праЕю тасумiшiзЕ[имгіраm 050

060
Iншi нематерiальнi ак"ви 070
разом 080
гудвiл 090

1з рядю о80 графа 14

1з рядю о80 графа 5
1з рядю о80 графа 15

\

mртiсть нематерiаj[ьних активiв, щодо яюfх iсну€ обмеження права Еmасностi
mртiсть оформтIених у засгаву нематерiальних акгивiв
mртiсть створених пiдпри€мсгвом нематерiа+тьних аЕст`ивi в

варгiсть нематерiат[ьних акгивiв, отриманих за рахунок цiгIьових асигнувань
накопичена амор"защiя нематерiальних акгивiв, щодо яIаIх iсну€ обмеження права власностi



IL Основнi засоби

групи код
Залишок на надiй- пкрцiнка Вибуло за рік нарахФ вттю" Iншi змiни Залиmок на у тому числi
поt[аток року шо (дmцiнI(а +' вано вiд за рiк кiнець року одержшi за фiнан- переданi в опера-

®новнихзасобiв ряд-ка 3а рiк уцiнка -) амор-"зацii змен.шення совою орендою тивну оренду
первiсна

знф
первiс-

зносу
первiсна

зню
первiс-

зносу
первiсна

знос
первiсна знФ первiсна знm

(пере- ноi (пе- (пере- за рiк I(орис- ноi (пе- (перс. (перео- (перео-
оцінена) реоцi- ощнена) ностi реоцi- оцінена) ц1нена) цiнена)
варhсп, неноi)варюсh вартiсть неноDвартФcm вартiсm варhс- вар1i-

1 2 з 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1s 16 17 18 19

Земефні дUшки 10о 19о1 19о1

Iнве"цiйнанерухомiсть 105

Капiтmнi витратн наполiпшенняземегп. 110

Будинки, споруди тапередаваmніпристIюi 12о

Машини та обладнання 1зо 869 385 278 12 12 123 11з5 496

Т|эанспоршi засоби 1„ 76 6о 4 76 64

1нструментть прилади,iнвеmр(меблi) 15о 109 з5 5 1о9 4о

Тваf]ини 16о

Багатфiчіh насащення 17о

Iншi фновнi засобн 180 482 149 4 627

5JliОтечнi фоЕIди 19о 4 4

Малоцiннi необоротнiматфiальнiа"ви 200 709 446 9' 13 1з s0 4 787 487

Тимчасовi (не"тульнi)споруди 210

Природні ресурси 220

1нвентарна тара 2зо
Предме" прокату 2„
Iншi необорmiматфiальнiаmви 2s0

разом 260 4150 926 518 29 25 182 4 46э9 1087

Iз рядЕса 260 графа 14      вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження npam власностi
вартiсть оформjтених у заставу основних засобiв
залишюва варгiсггь основних засобiв, що тимчасово не використовуються  (консервацiя, реконструIщiя тощо)
первiсна (переоцiнена )  варгiсть повнiстю аморгизованих основних засобiв
основнi засоби орендованих цij[iсних майнових комгLлексiв

Iз рядю 260  графа 8           вартiсть основних засобiв, призначених дгtя продажу
залишюва варгiсгь основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй

Iз рядка 260  графа 5      вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльоЕюго фiнансування

(\РаьЁ:Ь2:ОНО::ЁТ5СОб]зВi:ОфЮн:нВL:П::]i:Тщ::оТLснуmьобмеженшпрmшаСНОСh
Iз рядm l05  графа 14     варгiсть iнвес"цiйно.і. нерухомостi, оцiненоi за справедливою mртiстю



I11. Капiтальнi iнвестицiТ

Найменування показника кодрядка за рiк На кiнецьо

1КапiтшьнебудiвницIвоПрцдбаш1я(вшсmвлешя)основIш засобiвПридбання(вию'ювлеш1я)ilших 2 3
рку4

280
290 427
зоо 91

необорогнш мащ]iальних акгmiвПридбашя(сmорешIя)нематерiальш акгmiвПридбаIшя(вIкрщуваня)довгоскроковжбiологiчнш акгmiв
з10 - -
з20

Iнпhр 330 - -
азом з40 518 -

Iз рядю 340  графа 3      юпiтаjтьнi iнвес'гицi.і. в iнвестицiйну нерухомiсгь

фiнансовi витрати, включенi до ]сfіпiтальних iнвестицiй

IV. Фiнансовi iнвестицii

Найменування показ ника кодрядка за рiк На кiнець року
дОВГОСТРОЮВi4 поточн.

1А.Фiнансовiiнвестиц]iзаметодом 2 з
[s

участi в капiталi в:юцiйованiпiдприсмс"дочiрнiIhдприемс"спiльщrдiяльнiсmБ.IншiФiнансовiiнвестиціi в:часткиiпа.і.ус"тутномукапiталi
з50 -
з60 - - -
з70 - -

з80 -
iЁ пiдкри"ствакIh.,.облimlh'l`

390 - -
400 - -

1FmРазом фозд.А + розд.Б) 410 -
420 - -

З рядm l035 гр. 4 Б2алансу (Звiту про фiнансовий стан)              Iншi довгостроковi фiнансовi iнвыгицi.і.  вiцображеіIi:

за собiвартiелю                                             (421 )
за справедлиЕюю mртiстIо                         (422)
за амортизованою собiвартiстю              (42З)

З рядm 1160 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий сган) Поточнi фiнансовi iнвес"цi.і. вiдображеF[i:
за собiваргiстю                                             (424)
за справедливою варт`iстю                        (425)
за амортизоЕшою собiвартiсгю              (426)



V. доходи i витрати

Найменування показника кодрщю доходи Витрати

1 2 з 4
А. Iншi операщiйнi доходи i витра"
ОпераIhйна оренда автивiв 440

Операцiйна курсои рiзшщя 450 -

Реалiзаіdя iншIх оборотних акгивiв 460 - -

Штрафи, пенi, неустойки 470 - -

Утр"аш1я об'скгiв жIпловокомунаjъного 480 - -

i соШально-культурною прюначення
IЕшi операIЬйIh доходи i витрати 490 7423

у тому числi: вiдрахування до резфву сумhвних боргiв 491 х -

непродукпшнi витрати i втрати 492 х •

Б. доходи i витра" вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприсмс'Iва 500 -

дочiрнi пiдприсмс" 510 -

спiJъну дiяльнiсm 520 - -

В. Iншi фiнансовi доходи i витра"
.,Iвiденди 530 - х

процеши 540 х
Фiнансоm оренда акгивiв 550 -

Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 - -

Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фimнсових iнвестицiй s70

доходи вiд об'€днаш1я пiдприсмсm 580 - -

Резуль"т оIdнки корисностi 590 - -

Неоперацiйна курdоm рiзниця 600
Безоплатно одержанi акпши 610 - х
С Iшсашя необорошшх акгивів 620 х -

IЕшi доходи i вшра'ги        + 630 -

Товарообмiннi (бартернi) операцi.і. з продущi€ю  (товарами, роботами, псх>лугами)
Частка доходу вiд рселiзацi.і. продущi.і. (тоЕкрiв, робiт, псх;луг ) за товарообмiнними
(бартерними) юнтрактами з пов'язаними сторонами
Iз рядкiв 540-560  гр. 4    фiнансовi витрати, уключенi до собimртостi активiв

(

(631)          -

(632)          -             %
(63з)          -



VI. Грошовi кошти

НайменуванItя показника кодрядка На Еdнець року

1 2 з
Готiвка 640 2
Поточшй рахунок у банку 650 316

IIшi раху1жи в банку (акредигmи, чековi книжки) 660
ГРОШОВ1 КО11ПП В дОРОЗ1 670
Еюiвален" грошових копhв 680
разом 690 318

З рядка l090 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий сmн)     Грошовi кошги, викорис"ння яких обмежено              (691)    -

VII. Забезпечення i резерви

Види забезпечень код ЗаLлишок
Збiльшення за звiт. рiк Використаноузвiтному СторноmноневиЕсорис- Сума очiкуm-ноговiдшкоду-

Зашишок
нарахоЕшо додатковii релрвiв рядm на початок роцi тану суму у Ешня витрат на кiнець

року (створено) вiдрахуван-ня звiтномуроцi iншою стороною,щоврахоЕ"априоцiнцiза-безпечення року

1 2 з 4 s 6 7 8 9
ібезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710

Забезпечення наступних витрат на додатЕювепенсiйнезабсзпечення 720

Забезпечення нас`Iупних витрат на виконаннягарантiйнихзобов'язань 730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740

Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язаньщодообтяжлItвихкоFпрактiв 7§0

760

770

Резерв сумнiвни* борIiв 775

разом 780



VIII.Запаси

Найменувашя показника
кодрядка Балансоm вар-тiстьнакiнещ, \ ПерюIhша за рiк

збiльшеIшя чисюi
уцi-року mрпхh реалiзацii. *

-1 2 з 4 5
Сировша i макрiаJш 800 373 -

КупiвегIьнi напiвфабрикати та комплекIуючi 810 - -

вироби
паJ- 820 1 -

Тара i "рнi маткрiаJш 830 - -

Будiвеjънi макрiаJш 840 - - -

Запаснi частшш 8s0 - - -

Макрiали сiльськоюсподарського 860 -

прmmчешш
Поточнi бiолоhчнi авггиви 870 -

Малоцiннi m швидкознощпзаIh предмети 880 21

Незавершене вкробIшг1во 890 - -

Гогоm продукцiя 900
тоЕкри 910 - -

разом 920 з95 -

1з рядка 920 графа 3  Балансоm вартiсгь запасiв:
вiдображених за чистою варгiстю реалiзацiI
г[ереданих у перекрбку
оформj[енж в заставу
переданих на комiсiю

Акгиви на вiдповiдаLльному зберiганнi  (позабалансовий рахунок о2)
З рядm l200 гр. 4 Балансу (Звiту про фiнансовий елан)     запаси, призначенi дjтя продажу

* визііачаелься за п. 28 Поjюження (стандарту) бухmлтерськоI`о облiЕqr 9 "Запаси".



1Х. дебiторська заборгованiсть

Наймецуванш показЕ[ика
кодрядка ВСЬОГО Накiнецьроку у т.ч. за строкамI] і1епогашення

до 12 ьdсяцiв вiд 12 до18mсяцiв вiд 18 доЗ6мiсяцiв

1 2 з 4 s 6

дебiторська заборговаmсть за 940 4 4 - -

тоЕкри, роботщ псюлуги
1нша погочна дебiторська 9sо - -

заборгоЕшсть

С писано у звiтному роцi безнадiйно.I дебiторсько.і. заборгованостi                                      (9s l)
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгоmнiсть з пов'язаними сторонами                                                 (952)

Х. Нестачi i втрати вiд псування.цiнностей

Наймещrваflня показника кодрядка сума

1 2 з
Виявлено (списано) за рiк нес'Iач i втрат 960

Визнано заборгованiстю вшших осiб у звiтному рощ 970

Jума нестач i втрат, остагючне рiшешш щодо вшIуватIdв , за 980
якmш на кiнещ, роЕqі не прIй1ято (поибалансовЕй рахунок о72)

ХI. Будiве.гіьнi контракти

Найменув ання показника кодрядка
сума

1 2 з
дохiд за будiвекрн"и контрак1"и за звiтний рiк 1110

Заборгоmнiстъ на кiнещ, звiтною року:
1120ЕшоЕа замовникiв

валоm замовIшкам 1130 -

з аЕLансiв отр"аIш 1140

Сума затр"аIшх копггiв на кiнещ> року 1ls0 -

Варгiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельн"и коIпракгами 1160



Х11. Податок на прибуток
Найменування показника кодрядm

сума
1 2 3

Погочн1й податок на крибуток 1210

Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 -

на кiнещ звiтного року 1225 -

Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230

на кiнець звiтного року 1235

Включено до Звiту кро фiнансовi резугштати - усього 1240 -

у mму чисJh:
1241 -поючшй податок на прибуток

змеIшеш1я (збiльшеЕшя) вiдстрочених податкових акгивів 1242

збiльшешя (змеішеЕшя) вiдс'Iрочених податкових зобов'язаш 1243 -

Вiдображено у складі власною каmтаTDі - усього 1250 -

у тому числi:
1251 -поточшй податок на прибуток

змеIшешя (збiльшеIшя) вiдстрочених податковш акгивів 1252 -

збiльшешя (змеIшеш1я) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253

Х1II. Використання амортизацiйних вiдрахувань
|                                                 Найменування показника кодрядка

сума
1 2 з

Нараховано за звiтний рiк 1300 182

Використано за рік - усього 1310 182

в тому числi на:
1з11 -будiвншф об'скгiв

придбашя (вшогговjlеЕшя) та полiпшення основни заообiв 1312 182

з них машIши та обладнання 1з13 182

Iридбанш (створены) нематеріаjъних авспшів 1314

погашення отрцманих на капiтаjlьнi iнвестиIh.I позIж 131s -

1316
1з17 -



ХIV. Бiологiчнi активи
'           групи

код

Облiковуються за первiсною вартiелю флiковуються за справедливою mртiсгю
залишок на початок

надiйшJю
вибуло за рік нарахо- втрати вигоди зелишок на кiнець зелишок

надiйшло змiни вибуло зелишокроку Ешо вiд змен- вiд року на
бiогIогiчних ряд- первiсна наЕюпи_ за рiк первiсна накопи- аморти- шення вiднов_ первiсна накопи- початок за рiк mрт-i за рiк на кiнець

активiв tФ mртiсть ченаамор-тизацiя mртiсть ченаамор-тизацiя зацi'l'3арiк корис-ноогi JIеншкорис_нml вартiсть ченаамор-тизацiя року mрiк року

1 2 з 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

довгосгроювi бiологiчнiак"ви-усьоговтомучисJli:

1410

робоча худоба 1411

продуюивна худоба 1412

багаторiчнi насадження 1413

1414

iншi довгскрювiбiологiчнiактиви
1415

ПОточн1 б1олог1чн1 акгItвн -усюговтомучислi:

1420 х х х х
тЕюрини на вирощуmннimвiдгодiшi

1421 х х х х
бiологiчнi акт`иви в станiбiологiчнихг[ерстворень\крiмтвариннавирощуваннiтавiдгодiшi)

1422 х х х х
1423 х х х х

iншi поточнi бiологiчнiаюиви
1424 х х х х

разом 1430

Iз рядm l430 Iрафа 5 i графа 14         mртiсть бiологiчних аюивiв, придбаних за рахунок цiльового фiнаIісуmнIIя                    (1431)
Iз рядю 1430 графа 6 i графа 16        зат[ишкоm вартiсть довI`острокових бiолоI`iчних ак"вiв, первiсна mргiсгь                       (1432)

поточних бiологiчних акгивiв i справедj[ива вартiсть бiологiчних аIсгивiв,
уграчених унаслiдок надзвичайних подiй

Iз рядю 1430 графа l l i графа 17      балансоm mртiсть бiологiчних активiв, щодо яюfх iснують передбаченi
законодавсгвом обмеження права власностi

(1433)



ХV. Фiнансовi резуjтьтати вiд первiсного визнання та реао1iзацiI сiльськогосподарськоТ продукцii та додаткових бiОлогiчних акгивiв

Найменування поюзнию кодрядю
Варгість Витрати, по- Резуjlьтат вiд

уцiню виручm в,дреаJ,iзаш.,. Собimрпстьреашiзацi','

Фiнансовий резугIьтат

первiсноговизнаніш в'язанi збiологiчнимиперелвореіI-fLями первiсного визнанм (прибуток +, збиток -) вh

дохiд витрати релiзацi','
первiсноговизнаннятарелiзщii

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

П родущlя та додатюв| бiо.гіог|чнI а.mівн-усього
1500 ()

у тому чисjh:крновiiзернобобовi
1510 () () ()

з них:пшени1и
1511 () () ()

соя 1512 () () ()

со-ник 151з () () ()

рiпак 1514 () () ()

кукровi буряки (фабричнi)картопляшюди(зерняпсовi,кiс'ючковi)iншапрQдукIhяросгшнниIфадодатковiбiологiчнiакшвирmгшнниIфа 1515 () () ()

1516 () () ()

1517 () () ()

1518 () () ()

1519 () () ()

Продукц|я та додатюв1 бlогіогiчн| актIIві.тmрішшгIва-усьоI.о
1520 () () ()

у тому числi:приріст]ыівоi маси - усього
1530 () () ()

з нЕ®го:в"коi рогато1 худоби
1531 () () ()

свиней 1532 () () ()

МОЛОКОвовна 1533 () () ()

1534 () () ()

яйця 1535 () () ()

iнша продущiя тваринництвадодатковiбiологiчнiаIг"витваринництвапродукцiярибниц" 1536 () () ()
1537 () () ()

1538 () () ()

1539 () () ()

апсшогосподарсыса Iтрофтоdя mдофтков1бiологi.оdаImши-разом
1540                                                    (                                  ) () ()

юф,гп!шшn      ##Ж Решет"к Волод1"кр Вiкюрович,4ю`Фр,

геловний бухгщl {;;$Ё.Ё`#:В:с`:,С#йй      аё                                                                         вечФ Алламиколаьm/


