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ФО  ма№ -дс

Актив код На початок |        Накінець
рядка звітного періоду звітного пеі]іоду

1 2 lз 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ                             3
Осііовні засобu: І ООl) І 52231

гіервісі1а вартість 1001 836804
знос 1 0()2 684573

Ііівестиційна і1ерухомість: 10]0
первісна вартість І I' l  l

знос                                                                                                                                                   `і          1012 -
Нематеі]іаііьііі актuві.: 1020

тзервісна вартість /0_,/
-I

|      накопичена аморти3ація l022 ііііііііііііііі І

| Незавершен і кап італьн і інвестиці'І 1Озо
І довгострокові біологічні акт е.в;: ''         l04ІJ іііі-
І        лербі.снабaрmt.C.mь                                                                                                       І         /04/         |

'

накопичена амортизацш /04_,
J

Запаси l050
'                                                          8836  І-I

ВИРОбНИЦТВО 1 ('60
!

ПОТОЧНі біоЛОГ1ЧНі аКТИВИ 1090 J
Усі,ого за роздhом І 1095

ІІІ_
161067  l

п. ФінАнсові Активи                                                                                                                  |
довгWтрокова дебіторська заборюваіі ість 1100

дggg±gостроковіфінаіісовіінвестuцГї,утомучuслі.. /0          '                                                               -!

цінні папери, крім акцій
1111                      І

акці.і`та інші форми участі в капітаі]і                                                             |         1 l 12 J
Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахуні{ами з бюджетом 1l20 -l

за розрахунками за товари, робо". послу" 1125 J
за наданими креди"и 11зо ]
за виданими авансами                                                                             ) „3_5T _



за розрахушtами і3 соціа]іьного страхуваііня
за внутрішніші розрахунками
ігппа поточна дебіторська заборгованість

Псуі\очні фінансові інвес"ціЇ

Грошові кошгпи та і'х еквіваленти  розпорядників
бюджетних коштів та державних цільових фондів у.

націонфіьній вагIюті, у тому чисгіі в..

ка3ііачействі

установшбанків

іноземній всvіюті

Кошти біоджетів та інших кгіієFLтів на..
сдиноБqr назначейському рахунку
рахоігіках е усгпаіноQqх банків, у тому чuс]іі в:
націонєuьній всиіюті
інозеуІіній вшіюті

Інші фінансові аі"ви
Усього за L7оздіїіом ІІ

пі. витрн;іи мАйБлніх пЕріодів
БАлАнс

пАсив код На початок На кінець
рядка звітною періоду звітного періодуJ

l 2 з 4

І. ВЛАСНИй КАШТАЛ ТА ФІНАНСОВИй РЕЗУЛЬТАт І
Внесений капі" 1400 836804

Капітал у дооцінках І410 -

Фінансовий резулЕ,тат 1420 6728І6

Капітал у підприємств`ах 1430 І
резерви 1440 І
Цільове фінансувашя 1450

Усього 3а і]озділо]іі І l495 163988

1І. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І
довгострокові зобов 'язання: І

за цінними паперами 1500

за кредитами l5I0

іНШі дОВГОСТРоКОВі ЗОбоВ`ЯЗаН НЯ 1520 -

Погочна заборюваність за довгостроковими зобов 'язаннями 1530

Поточні зобов 'язання .. І
за пгіатежами до бюдже'гу 1540 7зІ

за розрахунками за товари, роботи, пmj]уги 1545 І
за кредитами 1550

за одержаниші авансаші 1555 І
за розрахунками з опла" праці 1560 зо18

за розрахунками із соціального страхування l565 І
за внутрішніми розржунками I570 1588

інші поточ«і зобов'язання, з них: 1575 І
за ціFіними паперами 1576 І

Усі,ого за роздііюм ІІ 1595 -I 5337

ПІ. 3АБЕЗПЕЧЕННЯ 1600



с

Керівник (посядова особа)

ГОIювіtий бухm;Iтєр (спеціаліст,
на якого гіоh.ладі`но виконання
обов ' я3^.I в бухГаПісРСькоЇ служби)
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