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I. Ilеоборотнi активп

Нематерiальнi акгиви l000
Первiсна BapTicTb l00l
Накопичена амортизаtliя l002 ( ) ( )
Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ l 005 з4 765.0 з4 765,0
OcHoBHi засоби : 10 l0 б l85.6 б l85,б
первlсна вартlсть 0ll l l 8l7.8 l1817.8
,]нос 012 ( 5 бз2,2 ) ( 5 бз2,2 )

.Щовгостроковi бiологiчнi акгиви 020

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii 0з0
Iншi необоротнi акгиви 090
Усього за роздiпом I 095 40 950.6 40 950,6

lI. Оборотнi активи
Запаси : l00 758.4 l016,0
у тому числi готова продукцiя l0з
I]оточнi бiологiчнi акгиви ll0
!ебiторська заборгованiсть за продукtliю, товари. роботи, послуги |25 _]4.0 85.6

f!ебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом lз5 ll6,2 JЕб,
y томч числ1 з tIодаткч на прибуток lзб 6.8 6.8

Iнша потоqна дебiторська заборгованiсть l55 2l,I
Поточнi фiнансовi iнвеотицii l60
Грошi та ix еквiваленти l65 79з._] 22з,6
Витрати майбутнiх перiолiв l70
Iншi оборотнi акrиви 90 3 1.4 94,8

Усього за роздiпом II 195 1 944.8 l 806.7

II. Необоротнi активrr, утримlванi для пролаяry, та групи вибуття 200

Баланс 300 42 895.4 42,75,7,з



Пасив Код

рялка

на початок

звiтного року

На кiнець

звiтного перiоду

l 2 ] 4

I. Власний капiтал
Зарееотрований (пайовий) капlтал 400 5.0 5,0

Додатковий капiтал 4l0 l 10,1 1 1l0,1

Резервний капiтал 4l
Нерозпо,,Ii,:Iений прибчr ок (непокритий,зби,гсlк) 420 601 ] (46.8)

неоплачеtrий капiтал 425 ( ) (

Усього за роздiлом I 495 l7l8,4 1 068.з

II. f|овгостроковi зобов'язаншя, цilпьове фiнансlвання та забезпечення 595

III. I Irr,гочнi зобов'язаrrtlя
KopoтKocTpoKoBi крели т,и банкrв l600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями бl0 l0_].7

товари, роботи, послуги бl5 668,3

розрахунками з бюджетом 620

у тому числi з податюу- на прибуток 62]'

розрахунками зl страхування 625

розрахунками з оtIлати прац1 6_]0

.Щоходи майбутнiх перiодiв 665 .l l 016.1 410l6.0
Iншi поточнi зобов'язання 690 57 -2 4,7

Усього за роздiлом III 695 4| |77.0 4l 689.0

I\'. Зобов'язання, пов'язанi з необоротнrrми активами, утримуваниDrи для
прода2rv, та групами вибуття

1700

Ба.панс 1900 42 895.4 42,15,1.з

Форма NЬ 2-м Кол за !КУ! l80l007
Стаття Код

рядка

за звiтний

перiод

За аналогiчний перiод

попереднього рочч
l 2 .l

Чистий дохiд вiд реалiзацii про.llукllir (ToBapiB. робi г. послуг) 2000 219,з 556 0

Iншi операцiйнi доходи 2|20 ]5060 1 690.7

Iншi доходи 2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 22491 2280 з,l25,з 2 246;7

Эобiвартiсть реалiзованоi продуtоIii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( ) ( )

ншl операцlинl витрати 2lltO ( _] 707.1 ) ( 224з,з )
Iншi витрати 22,70 ( ) ( )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( з 70,1,| ) ( 2 24з,з )

Фiнансовий резу__цьJа-г до оподаткування (2280 2285) 2290 l8.2 з,4
ПолаторФ\\*WБr],;й.'".'"\\l,, 2_]00 ( ) ( )

&90-2300) ýJ '2З50l l8,2 з.4

ýiIД:?li{{:

2. 3BiT, про фiнансовi резу.пьl,атlл
за I Квартал 2022 р.
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