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1.Баланс на 30 вереспя 2021 р.

Форма ЛЬ l-M Код за ДКУД l 80 100б
Акгив код

рядка

на початок
звiтного року

На юHetlb

звiтного перiоду
l 2 _.l 4

. Необоротнi активи
Нематерiальнi акгиви 000
Первiсна BapTicTb 00l
Накопичена амортизаIдiя 002 ( ) ( )
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005 _]4 9l9.0 з4 72з,з
OcHoBHi засоби : 0l0 5 582,9 6 |9,7,5
первiсна BapTicTb 0ll 10 689.0 | 492,|
знос 0|2 ( 5 10б,1 ) ( 5 294,6
,Щовгостроковi бiологiчнi аюиви 020
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ 0з0
Iншi необоротнi аюиви 090
Усього за роздiпом I 095 40 501.9 40 920,8

II. Оборотнi активи
3апаси : l00 l 026.5 872,9
у тому числi готова продукцiя l0_]

поточнi бiологiчнi акгиви 1l0
.Щебiторська заборгованiсть за пролукцiю. товари, poбoтll, послчги 125 17,9 24.0
ffебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом lз5 l03,9 |2,з
у тому числl з податку на приброк lзб lз,5 6,8
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть l55 _]_] l _]78.6
Поточнi фiнансовi iнвестицii l60
Грошi та iх еквiваленти l65 646,8 | ,l |4,|
Витрати майбlтнiх перiодiв l70
Iншi оборотнi акгиви l90 l0,6 2з,|
Усього за роздiпом II 195 2 |з7,2 з 025,0
III. Необоротнi активи, утримуъанi для продажт, та групи вибу,гтя 1200
Баланс 1300 42 бз9.| 4з 945.8



Пасив Код

рядка

на початок
звiтного pot<y

На кiнець

звiтного перiолу

1 2 4

I. Власний капiтал
Зареестрований (пайовий) капiтал l400

,Щодатковий капiтал 14 l0 5.0 ýо

Резервний капiтал l4 l5 l 020.4 l 1l0,1

Нерозподiлений прибlток (непокритий зби гок) 1420 560,4 б9з.5

неоtlлачений капiтал l425 ( ) ( )

Усього за роздiлом I 1.195 l 585.8 l 808.6

II. flовгостроковi зобов'язання, цiпьове фiнансування та забезпечення l 595

III. Поточнi зобов'язання

KopoTKocTpoKoBi кредити банкrв l600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями бl0

товари, роботи. послуги бl5 )1

розрахунками з бюджетом 620 20,6

у тому чиолi з податку на прибугок 62l,

розрахунками зi страхування |625

розрахунками з оплати працl l630

,Щоходи майбlтнiх перiодiв l665 4l 0_] 1.6 4| 42|.2

Iншi поточнi зобов'язання l 690 2|,7 69з, l

Усього за роздiлом III 1б95 4 1 05_].з 42 |з,|,2

IV. Зобов'язанпя, пов'язаЕi з пеоборотними активами, утрим},ваними для
продажу, та групами вибуття

t700

Баланс 1900 42 бз9_ l 4з 945.8

2. Звiт про фiнансовi результати
}а 9 МiсяцЬ 2021 р.

Форма NЭ 2-м Код за ДКУД 1 80 1007

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод

попереднього року

l 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB. робiт. послуг) 2000 з 348,6 l з78.3

ншi операцiйнi доходи 2|20 4 9з 1.5 5 04з.6

Iншi доходи 2210

Разом доходи (2000 + 2|20 + 2240) 2280 8 280. l 6 421,9

Эобiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт. послуг) 2050 ( 8 147,0 ) ( )

[ншi операцiйнi витрати 2 180 ( ) ( бз71,8 )

Iншi витрати 22,10 ( ) ( )

Разом вrrтрати (2050 + 2180 + 2210) 2285 ( 8 147,0 ) ( бз71,8 )

Фiнансовий ре?у#_qт_Qт до оподаткування (2280 2285) 2290 lзз. l 50. l

Полато;6дffiйброrl%ь,, 2з00 ( ) ( )

тdýРft90 - 2300) Ёг 2350 1зз, l 50. l

** 
,,Hi",

. \ й;,-f&t-/
i ! -iJ*
' (пlдпис)
j J ,'*е
#
i t| (пlдпис)

)-територlальних одиниць та територlи тер торlаJrьних громад

l

s .,,.

;KeplBHlrK
ё t ;l i". i-]
l ::q; ' i i
;Го"пkiзфий 5i}лалтяр
1, .l l .,i.


