
Додаток l
до Нацiонапьного положення (сгандарry)

буlrгашерського облiку 2 5 "С прощена фi нансова
звiтнiстъ"
(пункг 5 роздury I)

Фiнансова звiтнiсть маJIого пИприемства

Пiдприемство Щата(рiк,мiсшдь,.тисло)

Органiзафйно-пffii господарювання KoMyEalIbHe за КоПФI'

1.Балапс ва 31 грулпя 2019 р.

0680737049

Кодr
2020l01l0r

4l643l46
3210900000

15t)

61.20

ФормаЛ!l 1-м КодзаДКУД l80 l006

Акгив Код

рядка

на початок
звiтного pot<y

На кiнець

звiтного перiолу

l 2 3 4

I. Необоротпi активи
l000
1001

накопичена аморгизацlя 1002 ( ) ( )

Незавершенi кдпiта.llьнi iнвестицii 1005 3 102.0

10l0 l б33.0 7 бl5.9
1011 l 731,0 8 з]2.6

знос l012 ( 98,0 ) ( 696,7 )

.Щовгострокьвi бiологiчнi акгиви 1020

,Щовгостроковi фiнансовt tнвестицti 1030

Iншi необоротнi акгиви l090

Усього за розлiлом I l095 4 735.0 7 б l5.9

II. Оборотrri актшвr
Заrrаси : 1 l00 895,0 l 885,6

у тому"числi готова пролукчiя 1 l03
поточнi бiологiчнi активи lll0
,Щебiторська заборгованiсть за пролукuiю, товари, роботи, послуги l|25

,Щебiторська заборговвнiсть за розрахунками з бюдлсgгом 1 lз5

у тому числi з податку на прибугок 1 l36
1 l55

llоточнi фiнансовi iнвестицii 1 1б0

Грошi та ix еЬiваленти 1lб5 з l6,7

Витрати майбугнiх перiодiв 1 170

Iншi оборотнi акгиви 1 190

Усього за розлiлом II 1 195 895,0 2202.з

III. Цеоборотнi аrстши, угримувапi для продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 5 630,0 9 818,2



Пасив Код

рядка

на початок
звiтного polty

На кiнець

звlтноFо перlоду
l 2 з 4

I. Власншй капiтал
Зареестрований (пайовий) капiтал l400 5 408,0 9 586.5

flодатковий капiтал 1410 222,0 222,2

Резервний капiтал l4 l5
Нерозподiлений прибугок (непокритий збиток) l420
Неоплачений капiта.lI l425 ( ) (

}'сього за роздiлом I 1495 5 630,0 9 808,7

II. rГ{овI,осl,роковi зобов' язання, цiльове фiнапсування та забезпечення l595
III. Поточнi зобов'язанrrя

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l600

Ilоточна кредиторсьtса заборгованiсть за:

довгостроковими зобов' язаннями lб l0
товари, роботи. послуги 16 15 9,5

розрахунками з бюджетом |620

у тому числi з податку на прибугок |62l
розрахунками зt страхуваншt l625

розрахунками з оплати працi lб30

.Щоходи майбугнiх перiолiв l665
Iншi поточнi зобов'язання lб90
}'сьоrо за розлi.rrом III 1б95 9

IV. Зобов'язанпя, пов'язапi з необоротнимп активамп, угримуваними для
пролажу, та групами вибуття

1700

Бir.ilattt: 1900 5 630,0 9 8l8,2

2. Звiт про фiнансовi результати
за PiK 2019 р.

Форма Ns 2-м Код за ДКУД l80 1007

Стаття Код

рядю

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод

попереднього року
l 1 3 4

Чис,гий дохiд вiд реалiзачii продукцiТ (ToBapiB, робiт, поолуг) 2000 583,8
Iтrшi операцiйнi доходи 2l20
Iншi доходи 2240 l5 167,9 354,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 |5 751,7 354,0
С oС;i BapTicT ь реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, пос.тгуг) 2050 ( 405,9 ) ( )
IHrrTi операцiйнi витрати 2 l80 ( 5 180,3 ) ( )
IHшti витрати 2270 ( l0 165,5 ) ( 354,0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 221О) 2285 ( 15 751,7 ) ( 354,0 )
Фiнансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290

Податок на прибугок 2300 ( ) ( )
2350

Керiвник

Головний
h,

Калiчка Артем Андрiйович
(iнiцiали, прiзвище)

Чичуй Лариса Олександрiвна
(iнiцiалк, прiзвище)


