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РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

ВІДПРАВНИК Центр обробки електронних звітів Держстату України



Квитанція № 1
Платник 38813073
податків: (ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ)

БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОЛО"
(найменування)

tax_be85ad3b-cacc-4173-98ef-2d67af8ade04@noreply.ifin.ua
(адреса електронної пошти (E-mail))

Документ: S0100309
(код форми документу)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
(назва документу податкової звітності)

803820038813073S010030910000002122017.XML
(ім’я файлу)

звітний документ
(стан документа)

Рік,2017 р. 2017
(назва звітного періоду) (звітний рік)

01.03.2018
(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))

Підписи
(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб,

документа: що мають право підпису):

печатка: 38813073 Благодійний фонд Коло, сертифікат №
0059d67f0011e3e300000004ceb921f77bcbb633, видавник
UA-39384476 Акредитований центр сертифікації ключів ІДД

(код згідно з ЄДРПОУ) (найменування)
Керівник або 3304308980 Романюк Христина Василівна, сертифікат №

0059d681001b87f000000004ceb921f77bcbb633, видавник
UA-39384476 Акредитований центр сертифікації ключів ІДД

фізична особа – (РНОКПП або серія (прізвище, ім'я, по батькові)

платник податку, та номер паспорта )
або співробітник з
правом підпису ПН
бухгалтер:

(РНОКПП або серія (прізвище, ім'я, по батькові)
та номер паспорта )

Результа т Документ доставлено до центрального рівня

обробки: Державної податкової служби України

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.
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(дата) (час)
Реєстраційний №

Виявлені помилки:

 Відправник: Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія
2.2.16.48

(інформація про відправника)



Повідомлення про отримання звітності
Підприємство: 38813073
Звіт: 803820038813073S010030910000002122017.XML
Звiт доставлено в поштову скриньку ДФC України 09.02.2018 в 21:55:56.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки
Вашого електронного звiту.
Відправник: Єдине вікно подання електронних документів ДФC України


