
Вiдмiтка про одержання ЗАТВЕРДЖЕНО
(штамп контролюючого органу, до якого подається   Наказ Міністерства фінансів України

Податкова декларація з податку на прибуток
підприємств)

20 жовтня 2015 року N 897

 - (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 - від 28 квітня 2017 року N 467)

1 X Звітна
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ  - Звітна нова

з податку на прибуток підприємств  - Уточнююча

І квартал Півріччя Три квартали X Рік
2 Звітний (податковий)  період

2017 року Базовий звітний період квартал X Базовий звітний період рік

3 Звітний (податковий)  період, що  - І квартал  - Півріччя  - Три квартали  - Рік
уточнюється  - року

4 Платник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС"
(повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)

5 Код за ЄДРПОУ 1 37422493 Код виду економічної  0 8 . 9 2
діяльності (КВЕД)

6 Податкова адреса Поштовий індекс 3 4 2 0 0
вулиця Жовтнева, буд. 1, смт. РОКИТНЕ, РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА обл.,
34200

Телефон 0 6 7 6 5 7 3 7 0 6

Моб. тел.
Факс 0 6 7 6 5 7 3 7 0 6
E-mail rea.peat.office@gmail.com

7  Повне найменування нерезидента Назва країни резиденції нерезидента (за 
 - Класифікацією країн світу, українською 

мовою)
Місцезнаходження нерезидента  -
 - Код країни резиденції (за

Класифікацією країн світу)
8 САРНЕНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ

ОБЛАСТІ (РОКИТНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ)
(найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)

9 Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:

виробника сільськогосподарської продукції
 -банку
 - страховика
 - суб’єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей
 - суб’єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів
 - суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з
використанням гральних автоматів

 -постійного представництва нерезидента
 -підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою
 -платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його
ліквідації

(грн)
ПОКАЗНИКИ Код

рядка
Сума

1 2 3
Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами
бухгалтерського обліку

01 31 623 920

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (+, -)

02 -5 202 242

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) 03 РІ -14 821 110
Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03  РІ) (+, -) 04 -20 023 352
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від
оподаткування (+, -)

05 ПЗ  -



Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05 ПЗ) х 18 2 /100) 06  -
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2
пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07  -

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного
страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема

07.1  -

 договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1 , 14.1.52 2

і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування 07.2  -
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1 - рядок 07.2) х  - 3 /100) 08  -
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у
тому числі:

09  -

сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення
(рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):

09.1  -

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї 09.1.1  -
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення 09.1.2  -
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14
розділу I Податкового кодексу України

09.2  -

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період 10  -
(рядок 09 х  - 4 /100)
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних
автоматів

11  -

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за 12  -
звітний (податковий) період (рядок 11 х  - 5 /100)
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу,
отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13  -

Сума виплачених виплат гравцю 14  -
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, 15  -
отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період
(позитивне значення (рядок 13 -  рядок 14) х  - 6 /100)
Зменшення нарахованої суми податку 16 ЗП  -
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 +
рядок 15 – рядок 16 ЗП)

17  -

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного
року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

18  -

за попередній звітний (податковий) період поточного року) 7

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового 19  -
періоду (рядок 17 – рядок 18) (+, -) 8

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому)
періоді

20 АВ  -

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами поперед-
нього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий)

21  -

період поточного року) 7

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього 22  -
(звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21) 8

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за
звітний (податковий) період

23 ПН  -

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами
попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий)

24  -

період поточного року) 7

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих 25  -
за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24) 8

Виправлення помилок 9

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що
уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до
рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

26  -

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового
внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 -
рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або
рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств (+, -)

27  -



Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у
якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до
рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

28  -

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II
Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

29  -

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку
на прибуток підприємств

30  -

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 9

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що
уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до
рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

31  -

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у
якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до
рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

32  -

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II
Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

33  -

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку
на прибуток підприємств

34  -

Наявність додатків10 АВ ЗП ПН ТЦ11 ВП РІ ПЗ АМ ЦП ФЗ12

 -  -  -  -  - +  - +  - +

Наявність поданих до 

Звіт про
фінансові

результати Примітки до  

Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт
суб'єкта малого
підприємництва

Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств

Баланс (Звіт
про фінан-

(Звіт про
сукупний

Звіт про рух
грошових

Звіт про
власний

річної
фінансової Баланс Звіт про

фінансові Баланс Звіт про
фінансові

додатків - форм фінансової совий стан)13 дохід)13 коштів13 капітал13 звітності13 результати  результати
звітності12 + + + + +  -  -  -  -

Наявність Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається 
доповнення14 відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)

 - № з/п Зміст доповнення
1  -

Додатки на  - арк.

Наявність Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці
рішення15

 -
 -

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа) БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
2 7 1 9 8 0 1 5 9 9 (підпис)  (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта 16

       М. П. (за наявності)
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за
ведення бухгалтерського обліку) Ажурова Олена Петрівна
2 5 2 0 0 0 2 2 6 0 (підпис)  (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта 16

 Дата подання 0 1 . 0 3 . 2 0 1 8

1  Платники податку, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер
платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.
3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.
4 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового
(звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.



6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
7 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.
8 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік,

рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
9 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до

статті 50 розділу II Податкового кодексу України.
10 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій проставляється кількість поданих додатків "ПН" до Податкової

декларації з податку на прибуток підприємств.
11 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.
12 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з

урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

13 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про
затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10
листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами).

14 Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.
15 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта

оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України.
16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за

серією (за наявності) та номером паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу,
до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали,  прізвище))
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено складено акт від "___" ____________ 20__ року N ____
________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року (посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з
податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))



X Звітна Додаток АМ
 - Звітна нова до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ  Податкової 
 - Уточнююча декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ Звітний  (податковий) період  2017 року
3 7 4 2 2 4 9 3

І квартал Півріччя Три квартали X Рік

Інформація щодо нарахованої амортизації

Код  Номер групи Балансова вартість Розрахована сума амортизації за звітний 
рядка на початок звітного

(податкового) періоду
на кінець звітного

(податкового) періоду
(податковий) період відповідно до пункту
138.3 статті 138 Податкового кодексу

України
1 2 3 4 5

Основні засоби
А1 1  -  -  -
А2 2 5 381 041 4 413 082 227 872
А3 3 10 606 714 9 942 047 580 923
А4 4 24 071 935 20 792 971 3 651 895
А4.1 2 4  -  -  -
А5 5 5 593 960 6 484 945 1 623 345
А6 6 109 824 79 570 30 254
А7 7  -  -  -
А8 8  -  -  -
А9 9 29 656 134 781 10 345
А10 10  -  -  -
А11 11  -  -  -
А12 12  -  -  -
А13 13  -  -  -
А14 14  -  -  -
А15 15  -  -  -
А16 16  -  -  -
А17 Сума рядків

А1 - А16
45 793 130 41 847 396 6 124 634

Нематеріальні активи
Н1 1 122 057 114 632 7 396
Н2  -  -  -  -
Н3  -  -  -  -
Н4  -  -  -  -
Н5 5 5 995 4 456 4 270
Н6  -  -  -  -
Н7 Сума рядків

Н1 – Н6
128 052 119 088 11 666

1.2.1 Усього1 (рядок А17 + рядок Н7) 6 136 300

1 Значення графи 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
2 Заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно

до пункту 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа) БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
(підпис)  (ініціали, прізвище)

М. П.(за наявності)
Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку) Ажурова Олена Петрівна

(підпис)  (ініціали, прізвище)



X Звітна Додаток РІ
 - Звітна нова до рядка 03 РІ Податкової декларації 
 - Уточнююча з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ Звітний  (податковий) період  2017 року
3 7 4 2 2 4 9 3

І квартал Півріччя Три квартали X Рік

Різниці

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат
код назва різниці сума код назва різниці сума

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
1.1.1 Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних

активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу
України)

6 638 866 1.2.1 АМ Cума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів
відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу
України (пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

6 136 299

1.1.1.1 Сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або
нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1
статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

 - 1.2.1.1 Сума дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах
попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу
України)

 -

Х Х Х

1.2.1.2 Сума вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних
активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення
корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу
III Податкового кодексу України)

 -

1.1.2 Сума залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або
нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або
продажу такого об’єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу ІІІ Податкового
кодексу України)

949 967 1.2.2 Cума залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або
нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138
розділу ІІІ Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу
такого об’єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу
України)

949 967

1.1.3 Сума залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних
засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III
Податкового кодексу України)

 - 1.2.3. Сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта
невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів
та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у
тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або
нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від
такого продажу (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу
України)

 -



1.1.4 Сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші
поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих
нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138
розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (стаття 139 розділу III Податкового кодексу України)
Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат

2.1.1 Сума витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування
наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на
оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою
праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що
нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу
III Податкового кодексу України)

 - 2.2.1 Сума використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім
забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших
виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального
внеску, що нараховується на такі виплати), сформованих відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1
статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

2.2.1.1 Сума коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування
наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки
працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату
єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку
збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1
статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Резерв сумнівних боргів
2.1.2 Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту
139.2 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

 - 2.2.2 Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився
фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу ІІІ
Податкового кодексу України)

 -

2.1.3 Сума витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму
резерву сумнівних боргів (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139
розділу III Податкового кодексу України)

 - 2.2.3 Сума списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок
створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним
підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України
(підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу
України)

 -

Резерви банків та небанківських фінансових установ
2.1.4 Сума перевищення розміру резерву станом на кінець податкового

(звітного) періоду над лімітом, який визначається відповідно до
підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового
кодексу України (підпункт 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III
Податкового кодексу України)

 - 2.2.4 Сума списання активу, який відповідає ознакам, визначеним підпунктом
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, у
розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку
збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з
перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу
III Податкового кодексу України)

 -



2.1.5 Сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який
не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1
статті 14 розділу I Податкового кодексу України, крім суми, що
списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався
фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над
лімітом (підпункт 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III
Податкового кодексу України)

 - 2.2.5 Сума списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному
періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139
розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

2.2.6 Сума зменшення витрат від розформування (зменшення) тієї частини
резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у
зв'язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті
139 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

2.2.7 Сума доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок
резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4
пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 -

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)
3.1.1 Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за

кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли
за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, над 50
відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових
витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової
звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється
нарахування таких процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)

 - 3.2.1 Сума процентів, зменшена щорічно на 5 відсотків, яка збільшила
фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3
статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 -

3.1.2 Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до
оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, на
інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові
зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)

 - 3.2.2 Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у
поточному податковому (звітному) періоді, на інструменти власного
капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4
статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

3.2.2.1 Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на
прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи (підпункт
140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

3.2.3 Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на
користь платника від інших платників податку на прибуток підприємств
(крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких
звільняється від оподаткування відповідно до Податкового кодексу України,
у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного
податку (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового
кодексу України)

 -

Х Х Х
3.2.4 Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових

(звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)

15 417 851



3.1.3 ТЦ 1 Сума перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки",
над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт,
послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках,
визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України
(підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового
кодексу України)

 -

Х Х Х

3.1.4 ТЦ 1 Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів
(робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки",
при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених
статтею 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.2
пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

3.1.5 Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні
підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом
пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140
розділу ІІІ Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

3.1.6 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів,
робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до
Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання
(підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового
кодексу України)

 -

Х Х Х

3.1.7 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів,
робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб
- нерезидентів), що зареєстровані у державах (на територіях),
зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 розділу I
Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

3.1.8 Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.6 – 140.5.7 пункту
140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

 -
Х Х Х

3.1.9 Cума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг,
безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового)
року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових
установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі
товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням
страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою
проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у
розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

3.1.10 Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно
наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку
(крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за
ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті
140 розділу III Податкового кодексу України)

88 697

Х Х Х



3.1.11 Сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих
відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових
договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних
осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою
0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України (підпункт 140.5.11 пункту 140.5 статті
140 розділу III Податкового кодексу України)

5 477

Х Х Х

3.1.12 Сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги),
відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі
оподаткування (підпункт 140.5.12 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

4. Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 1231 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)
Страхові резерви страховиків

4.1.1 Позитивна різниця між приростом (убутком) сформованих у
відповідному звітному періоді відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності страхових резервів (технічних, математичних,
належних виплат страхових сум та інших, формування яких
передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не
впливають на формування фінансового результату до оподаткування
страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових
резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за
методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням
частки участі перестраховика в страхових резервах) (підпункт 141.1.3
пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 - 4.2.1 Від'ємна різниця між приростом (убутком) сформованих у відповідному
звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності
страхових резервів (технічних, математичних, належних виплат страхових
сум та інших, формування яких передбачено законодавством у сфері
страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового
результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі
перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних
резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням
частки участі перестраховика у страхових резервах) (підпункт 141.1.4
пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів
4.1.2 Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого

відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового
результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту
141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 - 4.2.2 Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого
відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату
до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2
статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 -



4.1.3 ЦП Сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів
(загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх
дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних
паперів або облігацій місцевих позик), відображеного у складі
фінансового результату до оподаткування податкового (звітного)
періоду відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III
Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

4.1.4 ЦП Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з
продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума
прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів
перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням
суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або
від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не
врахованих у попередніх податкових періодах) (підпункт 141.2.5 пункту
141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

Інші різниці

Х Х Х

4.2.3 Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною
підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу
України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового
кодексу України)

 -

Різниці, передбачені розділом І Податкового кодексу України

Х Х Х
4.2.4 Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного

ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового
кодексу України)

 -

Х Х Х
4.2.5 Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного

ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового
кодексу України)

 -

Різниці, передбачені розділом ІІ Податкового кодексу України
4.1.5 Сума сплачених платежів, внесків, премій за договором

довгострокового страхування життя чи договором страхування в
 -

Х Х Х

межах недержавного пенсійного забезпечення (стаття 123 1
розділу ІІ Податкового кодексу України)

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України
4.1.6 Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні

активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня
2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму
витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку
на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8
статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла
до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового
кодексу України)

 -

Х Х Х



4.1.7 Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних
активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01
січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на
суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з
податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5
пункту 138.8 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України у
редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу
ХХ Податкового кодексу України)

 -

Х Х Х

4.1.8 Сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та
газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами
звітного періоду у зв’язку з технічною неможливістю та/або
економічною недоцільністю подальшого видобутку корисних копалин
та були враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на
прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8
статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла
до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового
кодексу України)

 -

Х Х Х

4.1.9 Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до
зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159
розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01
січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)

 - 4.2.6 Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості,
включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ
Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така
заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат
відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу
України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17
підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

 -

4.1.10 Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом
нотаріуса (пункт 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу
України)

 -

Х Х Х

Х Х Х
4.2.7 Сума погашеної платником – покупцем заборгованості (її частини) (абзац

перший підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового
кодексу України)

 -

4.1.11 Сума заборгованості (її частина), погашена покупцем (абзац другий
підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу
України)

 - 4.2.8 Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної
заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17
підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

 -

4.1.12 Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника
податку після 01 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4
розділу ХХ Податкового кодексу України)

 - 4.2.9 Сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу
контрагента платника податку після 01 січня 2015 року (абзац другий
пункту 18 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

 -

4.1.13 Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим відповідно
до розділу ІІІ Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та
резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з
пунктом 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України
(пункт 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

 - 4.2.10 Сума частки від’ємної різниці між резервом, розрахованим банком
відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України на кінець 2014 року,
та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з
пунктом 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (пункт
21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

 -



Х Х Х

4.2.11 Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з
оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок
резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати
не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015
року (пункт 24 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

 -

4.1.14 Сума витрат платника податку, який є боржником (позичальником) за
зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії,
обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у
пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про
Державний бюджет України на 2015 рік", що виникають за правилами
бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської
заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали
оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України - в розмірі, що
не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.12 розділу 4 "Інші
різниці" цього додатка (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)

 - 4.2.12 Сума доходу, що виникла у платника податку, який є боржником
(позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під
державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених
у пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про
Державний бюджет України на 2015 рік" (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)

 -

4.1.15 Одна третя частина суми доходів, визнаних у зв'язку із зменшенням
(розформуванням) резервів, на яку зменшувався фінансовий результат
до оподаткування згідно з підпунктом 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України, в кожному з трьох років, наступних
за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із
законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план
санації згідно зі статтею 6 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з
урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової
реструктуризації" України (пункт 39 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)

 - 4.2.13 Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у
зв'язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов'язань
відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо
фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі
статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених
законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких
резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу
України (пункт 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 -

X X X

4.2.14 Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності
внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або
розстрочення (відстрочення) зобов'язань платника відповідно до положень
пункту 37 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та закону
щодо фінансової реструктуризації" (пункт 39 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)

 -

4.1.16 Сума витрат, що врахована під час визначення об'єкта оподаткування
податком на прибуток до 01 січня 2015 року та врахована у складі
витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення
фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року
(пункт 42 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 - 4.2.15 Сума доходів, що врахована під час визначення об'єкта оподаткування
податком на прибуток до 01 січня 2015 року та врахована у складі доходів
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення
фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт 42
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 -



4.1.17 Сума нарахованої амортизації основних засобів четвертої групи
протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося
нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих
строків амортизації (пункт 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)

 - 4.2.16 Сума розрахованої амортизації основних засобів четвертої групи відповідно
до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України за
відповідні податкові (звітні) періоди (пункт 43 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)

 -

01 Усього різниць, на які збільшується фінансовий результат 7 683 007 02 Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат 22 504 117
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок  01- рядок 02) (+, -)2 03 -14 821 110

1 Детальна інформація щодо різниці наводиться у додатку ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
2 Значення рядка 03 додатка РІ переноситься в рядок 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа) БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
(підпис)  (ініціали, прізвище)

 М. П.(за наявності)
Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку) Ажурова Олена Петрівна

(підпис)  (ініціали, прізвище)



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число)2018 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС"  за ЄДРПОУ 37422493
Територiя РІВНЕНСЬКА  за КОАТУУ 5625055100
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Добування торфу  за КВЕД 08.92
Середня кількість працівників 1 74
Aдреса, телефон вулиця Жовтнева, буд. 1, смт. РОКИТНЕ, РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА обл., 34200 0676573706

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
   за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2017  р.

Форма №1 Код за ДКУД   1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 128 119
первісна вартість  1001 159 161
накопичена амортизація 1002 31 42

Незавершені капітальні інвестиції 1005 630 1 059
Основні засоби 1010 45 822 42 351
первісна вартість  1011 53 178 56 078
знос  1012 7 356 13 727

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості  1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості  1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів  1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств  1030  -  -
  інші фінансові інвестиції  1035 1 649 1 649
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи  1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи  1090  -  -
Усього за розділом І 1095 48 229 45 178

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 14 278 13 779
Виробничі запаси 1101 10 803 11 865
Незавершене виробництво  1102 1 184 1 131
Готова продукція 1103 2 291 692
Товари  1104  - 90
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 898 1 024
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами  1130 2 186 3 950
з бюджетом 1135 691  -
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 77 1 324
Поточні фінансові інвестиції  1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 197 2 151
Готівка 1166  - 4
Рахунки в банках 1167 3 197 2 147
Витрати майбутніх періодів 1170  - 93
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат  1182  -  -



резервах незароблених премій 1183  -  -
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 17 613
Усього за розділом ІІ 1195 21 344 22 934

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  - 385
Баланс 1300 69 573 68 497

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 6 920 6 920
Внески до незареєстрованого статутного капіталу  1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал  1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал  1415  -  -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (15 518) (20 720)
Неоплачений капітал  1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал  1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 (8 598) (13 800)

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання  1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520 2 561 2 561
Довгострокові забезпечення витрат персоналу  1521  -  -
Цільове фінансування  1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви  1530  -  -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат  1532  -  -
резерв незароблених премій  1533  -  -
інші страхові резерви  1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 2 561 2 561

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями  1610  -  -
товари, роботи, послуги  1615 24 916 20 263
розрахунками з бюджетом 1620 36 294
у тому числі з податку на прибуток 1621  -  -
розрахунками зі страхування 1625 22 6
розрахунками з оплати праці 1630 103 44
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660 134 134
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання  1690 50 399 58 995
Усього за розділом ІІІ 1695 75 610 79 736

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 69 573 68 497

Керiвник БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Ажурова Олена Петрівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС"

 за ЄДРПОУ 37422493

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2017  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД   1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття  Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 27 701 7 748
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014  -  -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 19 854 ) ( 6 401 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:
прибуток 2090 7 847 1 347
збиток  2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи  2120 3 840 3 263
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 3 636 ) ( 1 791 )
Витрати на збут  2150 ( 5 580 ) ( 1 107 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5 574 ) ( 9 557 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток  2190  -  -
  збиток 2195 ( 3 103 ) ( 7 845 )
Доход від участі в капіталі  2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 83 44
Інші доходи 2240  -  -

у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 2 182 ) ( 1 941 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати  2270 (  - ) (  - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток  2290  -  -
  збиток 2295 ( 5 202 ) ( 9 742 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300  -  -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350  -  -
  збиток  2355 ( 5 202 ) ( 9 742 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (5 202) (9 742)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 10 270 2 736
Витрати на оплату праці 2505 4 547 2 860
Відрахування на соціальні заходи 2510 986 626
Амортизація  2515 6 685 5 784
Інші операційні витрати  2520 15 063 13 374
Разом  2550 37 551 25 380

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

      Головний бухгалтер Ажурова Олена Петрівна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС"  за ЄДРПОУ 37422493

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за  Рік 2017 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 34 109 8 570
Повернення податків і зборів 3005  - 5 337
у тому числі податку на додану вартість 3006  - 5 337
Цільового фінансування  3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015  -  -
Надходження від повернення авансів 3020 52 51
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження  3095 647 872
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)  3100 ( 21 306 ) ( 9 884 )
Праці 3105 ( 3 890 ) ( 2 449 )
Відрахувань на соціальні заходи  3110 ( 1 120 ) ( 670 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2 447 ) ( 756 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 1 342 ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1 105 ) ( 756 )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) ( 81 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 68 ) ( 2 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання  3190 ( 88 ) ( 265 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 5 889 723
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій  3200  -  -
необоротних активів  3205 108  -
Надходження від отриманих:
відсотків  3215 83 44
дивідендів  3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик  3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -



Інші надходження  3250  -  -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій  3255 (  - ) (  - )
необоротних активів  3260 ( 4 265 ) ( 5 347 )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик  3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 -4 074 -5 303

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу  3300  -  -
Отримання позик 3305 893 6 935
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження  3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик  3350 3 844 471
Сплату дивідендів  3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі  3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395 -2 951 6 464
Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400 -1 136 1 884
Залишок коштів на початок року  3405 3 197 459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 103 854
Залишок коштів на кінець року  3415 2 164 3 197

Керiвник БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Ажурова Олена Петрівна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС"

за ЄДРПОУ 37422493

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2017 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 6 920  -  -  - (15 518)  -  - (8 598)

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 6 920  -  -  - (15 518)  -  - (8 598)

 Чистий прибуток 
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - (5 202)  -  - (5 202)

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

 Спрямування прибутку 
 до зареєстрованого
 капіталу  4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до 
 резервного капіталу  4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку 
 на матеріальне 
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників: 
 Внески до капіталу  4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу   4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу: 
 Викуп акцій (часток)   4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-  
 лених акцій (часток)  4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток)  4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в 
 капіталі   4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій  4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  -  -  -  -  -  -  -

 Придбання (продаж) 
 неконтрольованої 
 частки в дочірньому 
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  -  -  -  - (5 202)  -  - (5 202)

 Залишок на кінець 
 року  4300 6 920  -  -  - (20 720)  -  - (13 800)

Керiвник БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер Ажурова Олена Петрівна
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                                       Дата (рiк, мiсяць,число) 2017 12 31

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС" за ЄДРПОУ 37422493

Територiя РІВНЕНСЬКА за КОАТУУ 5625055100
Орган державного управлiння за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Добування торфу за КВЕД 08.92
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
                      за 2017  рік

                                         Форма №5                                                       Код за ДКУД  1801008
I. Нематерiальнi активи

Залишок на Переоцiнка Нарахо- Втрати Іншi змiни за Залишок на
початок року (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк кiнець року

Групи Код Надiйшло уцiнка -) амортиза- шення
нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рік корисності первiсної накопи- первiсна накопи-

активiв ка (пере- чена (переоцi- ченої (переоцi- чена  за рiк (перео- ченої (перео- чена
оцiнена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- цiненої) аморти- цінена) аморти-
вартiсть зація вартостї зації вартiсть зація вартості зації вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 010 140 17  -  -  -  -  - 7  -  -  - 140 24

природними ресурсами
Права користування 020  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

майном
Права на комерційні 030  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

позначення
Права на об'єкти 040  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

промислової власностi
Авторське право та 050 19 14 2  -  -  -  - 4  -  -  - 21 18

суміжні з ним права
060  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi нематеріальні активи 070  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Разом 080 159 31 2  -  -  -  - 11  -  -  - 161 42

Гудвіл 090  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Із рядка 080 графа 14      вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi                               (081)  -
                                           вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв                                                                     (082)  -
                                           вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв                                                              (083)  -
Із рядка 080 графа 5        вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань                                (084)  -
Із рядка 080 графа 15      накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  -



II. Основнi засоби

Залишок на Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Іншi змiни Залишок на у тому числi
Групи Код початок року шло (дооцiнка +, вано вiд за рiк кiнець року одержані за фінан- передані в опера-

основних ряд- за рiк уцiнка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду
засобiв ка первiсна первiс- первiсна тизацiї шення первiс- первiсна первісна знос первісна знос

(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рiк корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (перео- 
оцiнена) реоцi- оцiнена) ностi реоцi- оцiнена) цінена) цінена)
вартiсть неної) вартiсть неної) вартiсть вартість вартість

вартостi варто-
стi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інвестиційна 105  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 нерухомість
Капiтальнi витрати на 110 5979 598  -  -  -  -  - 598  -  -  - 5979 1196  -  -  -  -

полiпшення земель 
Будинки, споруди та 120 13315 451 69  -  -  -  - 657  -  -  - 13384 1108  -  -  -  -

передавальні пристрої
Машини та обладнання 130 25143 3301 1435  -  - 1280 301 3708  -  -  - 25298 6708  -  -  -  -

Транспортнi засоби 140 8448 2854 2514  -  -  -  - 1623  -  -  - 10962 4477  -  -  -  -

Інструменти, прилади, 150 146 35  -  -  -  -  - 30  -  -  - 146 65  -  -  -  -

iнвентар (меблi)
Тварини 160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Багаторiчнi насадження 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi основнi засоби 180 36 6 116  -  -  -  - 10  -  -  - 152 16  -  -  -  -

Бiблiотечні фонди 190  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Малоцiннi необоротні 200 111 111 46  -  -  -  - 46  -  -  - 157 157  -  -  -  -

матерiальні активи
Тимчасовi (нетитульні) 210  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

споруди
Природні  ресурси 220  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інвентарна тара 230  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Предмети прокату 240  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi необоротні 250  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

матерiальнi активи
Разом 260 53178 7356 4180  -  - 1280 301 6672  -  -  - 56078 13727  -  -  -  -

 Із рядка 260 графа 14      вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi                     (261)  -
                                           вартiсть оформлених у заставу основних засобiв                                                                                                                                 (262)  -
                                           залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються  (консервацiя, реконструкцiя тощо)                       (263)  -
                                           первісна (переоцінена )  вартість повністю амортизованих основних засобів                                                              (264)  -
                                           основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів                                                              (2641)  -
 Із рядка 260  графа 8           вартість основних засобів, призначених для продажу                                                                              (265) 385
                                           залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  -
 Із рядка 260  графа 5      вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування                                                                                        (266)  -
 Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду                                                                                                                                                               (267)  -
 Із рядка 260  графа 15     знос основних засобiв, щодо яких існують обмеження права власності                                                                                      (268)  -
 Із рядка 105  графа 14     вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                                                                 (269)  -



III. Капiтальнi iнвестицiї

Найменування показника Код За рiк На кiнець
рядка року

1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280  -  -
Придбання (виготовлення) основних засобiв  290 5408 1059
Придбання (виготовлення) iнших 300  -  -
необоротних матерiальних активiв
Придбання (створення) нематерiальних активів 310 2  -
Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів 320  -  -
Іншi 330  -  -
Разом 340 5410 1059

 Із рядка 340  графа 3      капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                                                                                   (341)  -
                                      фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)  -

IV. Фiнансовi iнвестицiї

Найменування показника Код За рiк На кiнець року
рядка довгостроковi поточнi

1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом
 участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 350  -  -  -
дочiрнi пiдприємства 360  -  -  -
спiльну дiяльнiсть 370  -  -  -
Б. Іншi Фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капіталі 380  -  -  -
iнших пiдприємств
акцiї 390  - 1649  -
облiгацiї 400  -  -  -
iншi 410  -  -  -
Разом (розд.А + розд.Б) 420  - 1649  -

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)             Іншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  вiдображенi:
за собiвартiстю (421) 1649
за справедливою вартiстю (422)  -
за амортизованою собiвартiстю (423)  -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)            Поточнi фiнансовi iнвестицiї відображені:
за собiвартiстю (424)  -
за справедливою вартiстю (425)  -
за амортизованою собiвартiстю (426)  -



V. Доходи i витрати

Найменування показника Код Доходи Витрати
рядка

1 2 3 4
А. Іншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440  -  -

Операцiйна курсова рiзниця 450 1864 4364

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 181 565

Штрафи, пенi, неустойки 470  - 6

Утримання об'єктiв житлово-комунального 480  -  -
 i соцiально-культурного призначення
Іншi операцiйнi доходи i витрати 490 1795 639

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X  -

непродуктивні витрати і втрати 492 X  -

Б. Доходи i витрати вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500  -  -

дочiрнi пiдприємства 510  -  -

спiльну дiяльнiсть 520  -  -

В. Іншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530  -      x
Проценти 540     x 2182

Фiнансова оренда активiв 550  -  -

Іншi фiнансовi доходи i витрати 560 83  -

Г. Іншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570  -  -

Доходи від об'єднання підприємств 580  -  -

Результат оцінки корисності 590  -  -

Неоперацiйна курсова рiзниця 600  -  -

Безоплатно одержанi активи 610  -      x
Списання необоротних активiв 620     x  -

Іншi доходи i витрати 630  -  -

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю  (товарами, роботами, послугами)                      (631)  -
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами                                                                       (632)  - %
Із рядків 540-560  гр. 4    фінансові витрати, уключені до собівартості активів  (633)  -



VI. Грошовi кошти

Найменування показника Код На кiнець року
рядка

1 2 3
Готівка 640 4
Поточний рахунок у банку 650 2147
Іншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660  -
Грошовi кошти в дорозi 670  -
Еквiваленти грошових коштiв 680  -
Разом 690 2151

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     Грошовi кошти, використання яких обмежено (691)  -

VII. Забезпечення і резерви

Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува-
Види забезпечень Код Залишок у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок

i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець
року (створено) вiдрахуван- звiтному iншою стороною, року

ня роцi що врахована
при оцiнцi за-

безпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 134  -  -  -  -  - 134

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720  -  -  -  -  -  -  -

пенсiйне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на виконання 730  -  -  -  -  -  -  -

гарантійних зобов'язань

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740  -  -  -  -  -  -  -

Забезпечення наступних витрат на виконання 750  -  -  -  -  -  -  -

зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв

760  -  -  -  -  -  -  -

770  -  -  -  -  -  -  -

Резерв сумнiвних боргiв 775 1010  -  -  -  -  - 1010

Разом 780 1144  -  -  -  -  - 1144



VIII.Запаси

Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк
Найменування показника рядка тiсть на кiнець збiльшення чистої

року вартостi реалiзацiї * уцiнка
1 2 3 4 5

Сировина i матерiали 800 10521  -  -

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810  -  -  -

вироби
Паливо 820 57  -  -

Тара i тарнi матерiали 830 183  -  -

Будiвельнi матерiали 840  -  -  -

Запаснi частини 850 984  -  -

Матерiали сiльськогосподарського 860  -  -  -

призначення
Поточні біологічні активи 870  -  -  -

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 121  -  -

Незавершене виробництво 890 1131  -  -

Готова продукцiя 900 692  -  -

Товари 910 90  -  -

Разом 920 13779  -  -

Із рядка 920 графа 3  Балансова вартiсть запасiв:
                      вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї                                                        (921)  -
                      переданих у переробку                                                                                            (922)  -
                      оформлених в заставу                                                                                            (923)  -
                      переданих на комiсiю                                                                                               (924)  -
Активи на вiдповiдальному зберiганнi  (позабалансовий рахунок 02)  (925)  -
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     запаси, призначені для продажу  (926)  -

    * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".



IX. Дебiторська заборгованiсть

 Код  Всього на   у т.ч. за строками непогашення
   Найменування показника рядка  кiнець року

до 12 мiсяцiв  вiд 12 до  вiд 18 до
 18 мiсяцiв 36 мiсяцiв

              1   2      3      4       5      6
Дебiторська заборгованiсть за  940 1024 1009 15  -
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебiторська  950 1324 1324  -  -
заборгованiсть

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi                          (951)  -
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952)  -

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Найменування показника Код Сума
рядка

1 2 3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960  -

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970  -

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980  -
якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будiвельнi контракти

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110  -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120  -
валова замовникам 1130  -
з авансiв отриманих 1140  -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150  -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160  -



XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210  -
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220  -
на кiнець звiтного року 1225  -
Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230  -
на кiнець звiтного року 1235  -
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240  -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241  -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242  -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243  -
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250  -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251  -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252  -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253  -

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звiтний рiк 1300 6683
Використано за рiк - усього 1310 508
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311  -
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 508
з них машини та обладнання 1313 508
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314  -
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315  -

1316  -
1317  -



XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок вибуло за рік нарахо- втрати вигоди залишок на кінець залишок
Групи Код  року надійшло вано від змен- від  року на надійшло зміни вибуло залишок

біологічних ряд- первісна накопи-  за рік первісна накопи- аморти- шення  віднов- первісна накопи- початок  за рік вартості за рік на кінець
активiв ка  вартість чена  вартість чена зації корис- лення вартість чена  року  за рік року

амор- амор- за рік ності корис- амор-
тизація тизація ності тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні
 активи – усього
   в тому числі: 1410  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
робоча худоба 1411  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
продуктивна худоба 1412  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
багаторічні насадження 1413  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1414  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
інші  довгострокові 
біологічні  активи 1415  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Поточні біологічні активи – 
усього
   в тому числі:  1420  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 1421  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
біологічні активи в стані
 біологічних перетворень 
(крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -

1423  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
інші поточні біологічні 
активи 1424  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
Разом 1430  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14        вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431)  -
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16        залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість  (1432)  -
                                                        поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
                                                        утрачених унаслідок надзвичайних подій 
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені  (1433)  -
                                                        законодавством обмеження права власності



ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість  Витрати, по- Результат від Фінансовий результат
Найменування  показника Код первісного  в'язані з  первісного визнання (прибуток +, збиток -) від

рядка визнання біологічними  Уцінка Виручка від  Собівартість  первісного 
перетворен- дохід витрати реалізації реалізації реалізації визнання та 

нями реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи
 рослинництва - усього 1500  -  -  - (  - )  -  -  -  -  -
    у тому числі: 
       зернові і зернобобові 1510  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
           з них:
              пшениця 1511  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
              соя  1512  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
соняшник  1513  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
ріпак 1514  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
цукрові буряки (фабричні)  1515  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
картопля  1516  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
інша продукція рослинництва  1518  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
додаткові біологічні активи  рослинництва 1519  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
Продукція та додаткові біологічні активи
 тваринництва - усього 1520  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
    у тому числі: 
       приріст живої маси – усього 1530  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
           з нього:
              великої рогатої худоби  1531  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
             свиней  1532  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
молоко 1533  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
вовна 1534  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
яйця 1535  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
інша продукція тваринництва 1536  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
продукція рибництва 1538  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -

1539  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 1540  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -

     Керiвник          БАБАКОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

   Головний бухгалтер  Ажурова Олена Петрівна
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