
Додflок l
до Нацiоншьною положенм (станларry)
бухштерською облiку l "Зашьнi вимоги до фiнансовоi звiтноmi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)
за е,ЩПОУПiдприемотво

'Гериrорiя ДОl-ЕLЪКА
Органiзацiйно-правова гооподарювання Лержавнепlдприемотво
Вид економiчноi дiяльностi ,Щоолiддення й екопериментальнi розробки в г нших природничих l

дЕрл{АвнЕ пIдпри€мство (доI,IЕцькиЙ нАуково-вироБнI,ItIиi{ t(EH гр
стАндАртизАцIi, мЕтрологIi тА сЕртиФIкАцIij)

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КI}Е,Щ

JrIэ2), грошовi покsзники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бухгалтероького облiку
за мirкнародними отандартами фiнаноовоi звiшоотi

Баланс (Звlт про фiнапсовllit стан)
30 вересня 2020 р,

коди
2020 l0 l0l

з42259з8

l 4 l 3200000

l40
,72.|9

q)opмa лъ1 Кол за,Щ{У, l80l001

Актив
Код

Dядка

На по.lптон

звiтlrого перiоду
на kirtcцb

звiтrlого перiоду

l ,, J 4

I. [Iеоборотнi акrивш
Нематерiальнi активи 1 000 lз з69 lз 369

первlона варпсть l00l |4 l24 14 124

IIакопичена амортизацlя 002 15 155

капlтальпl ltIRеотицll 005 бl l08

JcHoBHi заооби l0 29 226 28 000

первiона BapTioTb 11 б0 306 60 790

зноо |2 31 080 32,790

Iнвестицiйна Hep}xoMicтb 15

Первiсtlа BapTioTb iнвестицiйноi нерцомостi 16

Зноо iнвеотицiйноi HepyxoMocrr 1,7

Щовгоотроковi бiологiчнi активи 020

Первiсrrа BapTioTb довгострокових бiологi.Iних активiв 2|

Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активtв |022

,Щовгоотроковi фiнаноовi iнвестицii;

якi облiков}ються за метOдом ylacтi в капiтflлi

iнших пiдпрнелtств l 030

iншi фiнаноовi iнвестицiТ 035

,Щовгострокова дебiтороька заборговаttiсть 040 40,7

Вiдстрочепi податковi активи 045

Гулвiл 050

Вiдотрочеиi аквiзицiйнi витрати 1060

Залишок коштiв у централiзованих отрахових резервних фондах 065

Iншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I 095 43 090 ,ll 884

п. aKTllBl,
l l00 2 532 l 21,1

Виробничi запаси 101 2 0l0 l 2|,l

LIезавершеttе виробпицтво 102

Гоmва пролукцiя l03 522

Товари 104

поточнi бiологi,Itti активи 1l0

,Щ,епозити переотрil(ування 1l l5

Векоелi одержанi l 120

Щебiторська заборгованiоть за продукчiю, mвари, роботи, поолуги |25 1 534
,7l

Щебimрська заборгованiоть за розрахтнками:
за виданими аваноами l 130 99,7 985

з бюджеюм l
у тому чиолi з податку на прибуmк 13б

,Щебiтороька заборгованiоть за розрахунками з нараховаIlих доходlв 140

Щебiтороька заборгованiоть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахупкlв l45

Iнша поточна дебimрська заборговапiоть 155 3 5з8 3 558

Поrcчпi фiнаноовi iнвеотицii 160

Грошi та i',x еttвiваленти 165 6 2з4 10 430

Готiвка 166

Раryllки в баItках l|6,7 6 19з l0 42l

Витрати пrайбутнiх перiодiв 1 l70 81 50

Чаотка перестраховика у стахових резервах 180

у Tor{y чисJIl в:

резервах довюотрокових зобов'язань
l8l



резервах зоfiткlв або резервах належних виплат 82
резервах незароблених премiй 83
lIIших стахових резервах 84
Iншi оборотнi активи 90 710 1 028
J cDUl U Ji! JrUзлlJlONt u l95 15 637 l7 990

200
300 58 727 59 874

Накопиченi Kypooui рi.ницi

лачепии капlтал

П. Довгострqковi зобов'язанllя i зпбБББчеiБ

резерR довюотрокових зобов'язаltь

збиткiв або ре.ерв палеlкож виплат

ш. Поточнi зобов'язапня i забезllе.чеrrня

Пото.rна кредийЪсйiйБFБББнББй

Hi комiоiйнi доходtл вiд
Iншi поточнi зобовйзrшrня

tшi довгоотроltовi зобов'язання

з податку на

розрахупками з оплати

KepiвHllK

Головний бухгалтер

Т--Бизначастьоя в порядку,

IcaclrKo Михайло Геrrrrадiйовlл.I

Остапенко Оксана Гсllпадiiвllа

Si5jjiэ
авчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у o<|lepi отатистики.



[ата фiк, t"tiсяць, число)
Пiдпрllсмство .ЩЕРЖАВНЕ ПIДРИеМСТВО (ДОНЕЦЬКИЙ НДУКОВО- за СЩРПОУ

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦIi, МЕТРОЛОГIi ТА

Звiт про фillапсовi результатI| (Звiг про clKyпll1,1ii дохiд)
за 9 Мiсяцiв 2020 р.

кодI
2020| l0 l0l

з422

Форма N2 Код ru ДКУДГПбtООЗ-_-l

.;

I. ФШИНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
l)ядка

зд звiтниri
перiол

За ана.погi.rпr,rГ,r

перiод
попередlIього

року
1 1 3 1

Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, поспуг) 2000 29 l80 28 05l
Чlс mi з аlэ о бле н i сm р ахо Bi пр elut i i' 20 ]0

прeM,i i' пi dпttcанi, валова с_yltt а 201 1

прeMi i, пере daHi у пересlпрахування 2012
з "ltl.i н а р е з е р ву н е з а р о б л е н uх пр е lvt.i Гt, в ало в а с уJй. а 20]3
зlуtiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtм
пtэелtiй

2014

Собiвартiсть реалiзованоi гцlолукчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( |2229 ) lз 719
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховLt]чlu вuплаmаJl,lu 2070
Валов1,1й:

прибуток 2090 lб 95l 14 зз2
збитоIс 2095 ( ( )

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

2]05

Дохid (вumlэаtпu) Bid змiнu iHulux сmраховuх резервiв 2] 10

злtiна iHtuux спlраховuх резервiв, BmloBa сума 21]1
змiна часmкu пepeclпpaxoBttkiB в iHutux clпpaxoBrlx резервсlх 2]12

Iншi операчiйнi доходи 2L20 476 зl0
у molvly чuслi:
doxid Bid з"м.iнu варtпосmi акm.uвiв, якi оцiнtолоmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ько zo споdарс ько i' пр оdукцii'

2l22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адм iнiст,|эатив Hi в итрати 2l30 ( 7016 ) ( "l 467
витрати на збут 2l50 ( )

Iншi операцiйн витрати 2l80 ( 8439 5523 )

)) mому чuслi:
вumраmu Bid злчtiнu варmоспli aKmuBiB, якi оцiнююпlься за
справеdлuвою варmiсmю

2]81

вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх aKmuBiB i
сiльс ько еоспоdарсько i' проdукцi i'

21в2

Фiнансовий резу.пьтат вiд опеllачiйноТ дiяльностi :

прибуток 2190 | 972 | 652
збиток 2|95 ( )

!охол вiд yracTi в Iсапiталi 2200
Iнш tbiHaHcoBi доходи 222(l з8
Iнш доходи 2240

у mод4у чuслl:
doxi d Bid блаеоdiйн oi' dопо"моеu

224 1

Фiнансовi витрати 2250 zб ) ( )

Втрати вiд rlacTi в капiталi 2255 ( ) ( )

Iншi витрати 2270 ( ( )

Прuбуtпок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на л,tонеmарнi сmаmmi 227 5

)

) (

)

) (

(



Продовження додатка 2

п. сукуп й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДЦIЙНИХ ВИТРДТ

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А й

KepiBпtlK

Головпиiл бухгалтер

айло Геннадiйови,t

ФiHaHcoBlll--l результат до оподаткуванн;
прибуток 2290 l 984 l 652
збиюк 2295 ( ) ( )

2300 (594) (494)'lrриоуюк (зоиюк) вlд припиненоiдiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

2з05

Чl lcтlIii фiнансовлlйl резYльта.|.:
прибуток 2350 l 390 l l58
зOитOк 2з55 ( ) ( )

ний дох
Стаття Код

рядка
за звiтний

rlе;riол

за анапогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTb 2405
Цакопи.lенi rgrpcoBi рiзницi 24|0

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупниl",l дохiд до опо4аткуваrlня 2450

2455
Iнший сукупний дохiд пiqля ополаткування 2460

2465 l з90 l l5B

Назва cTaTTi Код
|)ядка

за звiтrll.ril
пе;riод

за аналогiчllиl:i
перiод

попе|)еднього
l)окY

1 ) 3 4
Матерiальнi затрати 2500 з 03з 2 866
Витрати на огшату працi 2505 15 934 l5 827
Вiдрахування на соцiалi"ГЙ*Йi 25 10 3 518 з 4зб
Амортизацiя 25l5 | 7lз | 577
Iншi операцЙнi виrрати 2520 3 486 3 00з
Разом 2550 27 684 26 709

чна кiлькiсть гцэостих аltцiй
Скоригована середньоl]iчна кiлькiСБ

Скоригован"И Йсr"Й "ЙФrо" ( Жк:я?ý
Дивiденди на одну просту акцiю

1эdзIЭ.97
Остапенко Оксана ГеtIltадiTвl.rа


