
Додаток l

до Нацiонал ьного положення (стандарту)

бухгаптерського обл iKy

l "Загалыli ви]\lоги до (l)iHaHcoBoT звiтностi"

Пi:присrIство ДП ГЕОIНФОРNIАЦIЙНlIГI I(EHTP
/{ата (piK, мiсяuь. число)

коди

04855922
80з640000

140

7l.|2

за е[РПОУ'
за КоАТУУ
за КоПФГ

Територiя ДОНЕЦЬКА
Орган iзаuiйно-правова форпrа !ep;KaBlre пiдприсьtство

вид еконоьtiчноi

дiяльностi Д.iяльнiсть у c(lcpi геоJезiТ. гi.rрограdliТ та гiдрометеорологiТ за КВЕД

Середня кiлькiсть
Алреса. телефон п,t,Костяьtтинiвка, !,онецька об.l.. в1,-п. Бiлоусова, l 0

Одиниця вимiру: тис. грlI.

Складеttо (зробити позначку "v" у вiлповiлнili K,riTllHшi):

за положеннями (стандартамrи) бухгалтерського об.liк1,

за плiжнародttи]\,1и стандартап,rи (liltaHcoBoi звir,ностi

Балаrlс (Звiт про фiнансовий стан)

на 01 СННЯ 2018 р.
ФормаN l КодзаДКУД l '80'00l l

Актив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiолу

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 J 4

I. Необоротнi ab-TlIBlI

Нематерiальнi активи 1 000
первlсна Bapтlcтb 100l
накопичена алtортизацiя 1002

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1 005

OcHoBHi засоби l0 0 443,0 443,0
первlсна варпсть l0 l l4l4,0 l4l4,0
знос l0 2 971,0 9,71,0

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l0 5

Довгостроковi бiологiчнi активи l 020

!овгостроковi (lirrarrcoBi iнвестицii:
ЯКi Облiковlrються за ]\{стодом участi в капiта.Ii iншllх ttiдприспtств l 030
iншi фiнансовi iнвестицii l 035

ffовгострокова дебiторська заборгован icTb 1 040
в iлстроченi податковi активи l 045

lншi необоротнi активи l 090

Усього за роздiлом I 1095 443,0 443,0
II. Оборотнi активи

l 100

у тому числi незаверше}lе виробIlицтво 102
поточнi бiологiчнi активи l10
Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги l25 348,7

Щебiторська заборгованiсть за розрахункаJ\,Iи:
за виданими аванс€lN,lи 1 130

з бюджетом 5

у тому числi з податку на прибуток 6

1з внутрlшнlх розрахункlв 45
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 28,3 28,3
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ 60
Грошi та ix еквiваленти 65 2,0

у тому числi готiвка бб

рахунки в банках 6,7 2,0
Витрати майбутнiх перiолiв ,70

Iншi оборотнi активи 90
Усього за роздiлом II 195 377,0 30,3

III. Необоротнi aKTrrBrl, yTpllMyBaHi для пролажу, та групl| вrtбуття 200
Баланс 300 820,0 473,3



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l 2 3 4

I. Власниt"l капiтал
3аресстрований капiтал 1 400 lз1,0 lз1,0
Капiта;r у дооцiнках 1 405

Щодатковий капiтал l4l0
Резервний капiтал l4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 476,2 308,0
неоплачений капiтал |425
Вилучений капiтал 1 430 (

Усього за роздiлом I l 495 607,2 439,0
II. ffовгостроковi зобов'язання i забезпече]lllя

Вi.цстроченi податковi зобов'язання l 500
Д,овгостроковi крелити банкiв 5l0
Iншi ловгостроковi зобов'язання 5l5
Щовгостроковi забезпечення 520
I-|iльове фiнансування 525
Усього за розлiлом II 595 0.0 0,0

llI. Поточнi зобов'язаltllя i забезпечеIlня
KopoTKocTpoKoBi кредlrти банкiв 1 600
векселl виданl l 605
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковиIttи зобов'язан ня :rtи lбl0
товари, роботи, послуги бl5
розрахункаNIи з бюд;кетолt 620 l80,3 3,1

у Tobty числi з податку на прибуток 62| 9,8 0,9

розрахунками зi страхування 625 1rý
розрахунками з оплати працl 630
за одержаниNlи авансами 635

розрахунки з учасниками 640
iз внутрiшнiх розрахункiв 645
поточнi забезпечення 660

Щоходи майбутнiх перiолiв 665
Iншi поточнi зобов'язання 690 з1,2
Усього за роздiлом III lб95 2|2,8, 34,3

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротнипrи активами,
утриilrуваниDlи для продажу, та групами вибуття

l 700

Баланс 1900 820,0 473,3

Керiвник

Головний бухгалтер

' 
"-,-""ar"a* 

порядку, встаl|овленому цеl{тральнtIN{ органоNl
виконавчоi влади, що ремiзус деря<авну полiтику v сферi статистtlки.
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