
Щодаmк 1

до }Iацiова:ьного положеtruя (r,тандарту)

Фlнансова звiтнiсть малого гtiдприемства

Пiдприсмство
Ком5пrа.ъне пiдприемство 'lСоцiа.пьно-аналiти.дпдi ценr,р сприяння розвитIý,мiста" ,Щнiпровськоi
MicbKoi радл

Органiзачiйно-правова форма господарювання комwшнашспm
Вид економiчноi дiятьностi {iшнiш у сферi зв'вкЬ iз гроvадськtrm

Середвя кiлькiсгь працiвникiв, осiб 74

Одиниця вимiру: тис. грн. з одним десяrковимзяаком
Ддреса- телефок просп-екl Дми а Янорницькою, Фл ZS. м.-[НIПРО39000

.Щата(рiк,йслр,.мсло)

Територiя fJнiпропе,тровська

за €ЩРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕ,Щ

Коiцt
2019 l 10 01

190926{8

1

150
1o.2l

38099660зз

1.Балавс на 30 вересня 2019

ФормаNэ l-M Кодза!КУ! 180l00б
Акrив Код

рядка

[Ia початок
звiтного рок1,

На кiнець
звiтного перiолу

l 2 _) 4
I. tlеоборотd активr,

Нематерiальнi акгиви l000
первlсна BapTlcTb l00 l
накопичена амортизацlя l002 ( ) ( )

Незавершенi капiгальнi iнвестицii l005 2 з0,7.8

OcHoBHi засоби : 1010 48,2

псрвlсна вартlсть 1011

знос l012 ( ) ( )

,Щовгостроковi бiологiчнi аюиви i020

.Щовгостроковi фirrансовi iнвестицii 10з0

Iншi необоротнi акгиви 1090

Усъого за роздiлом I 1095 2з56,0
I!. Оборотпi активI1

Запаси : l l00 9,1,1

у тому числ1 готова продукцlя l 10з

поточнi бiологiчнi акгиви l 10

.Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи. послуги 1 25

[ебiторська заборгованiсть за розрахунIсrми з бюджетоý{ 1 з5

у тому числl з податку на прибуток 1 36

Iнша поточна дебiторська HlcTb l 55 191, ,7

1нвостиfI11 б0

Грошi та iх еквiваленти

Витрати майбутнiх перiодiв
1 165

1 170

13т,9

Iншi оборотнi акгиви 1 i90
Усього за роздiлом II 1195 1622,7
IIL активи, угрлlмlъанi д.тrя продал(у, та грчпи вибуття 1200

Баланс 1300 з 978.7



(пайовий) капiгэл

Нерозподiлений прибlток (непокри гий збиток)

Усього за роздiлом I

II. ffовrостроковi зt;бов' яэапня, цiльове фпаясl,вання та забезпечеяяя
Гll. Гйr.о"ri rооо" оuй"

KopoTKocTpoKoBi цредити банкiв

| 474,4

товари, роботи, послуги

розрахунками з

у тому числ1 з податку на

розрачлками зi страхування

розрах}нками з оплати працl

Iншi поточнi зобов'язання

Усього за роздiпом III
IY Зrrбrrв'язання, ttов'язанi з необоро,r,rrшми ак,t,ивами, у,!,римуrrаними л.rя
продаil(у, та гр5rпами впбуття

2. Звiт про фiпапсовi результати
за ý ýtigqlriB 2019 Р.

ФормаNэ2-м Код за.ЩItУ.Щ i 1801

Сr,а,гтя Код

рядrc

Ja звlтнии

перiод

аналогiчний перiод
опсреднього року

I 2 з 4

Чистий дохiд вiл реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, пос;r1,,г) 2000
Iпшi операцiйнi доходи 2i20
Iншi доходи 2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 224а)

Собiвартiсть реалiзованоi продl,кlliТ (товарiц робiт. пос-:1,1,) 2050 ( ) ( )
ltпli операцiйнi витрати 2180 1 l a95i| ) ( )

lнш1 витрати 227о ) ( )

Разом витрати (2{Б0 + 2180 - 2270) 2285 ( l 495.7 ) ( )
Фiнsясовий р*х*ýIк. д,:, оподатч.,ван}lя (228Q - 2285) 2290 (l 495.7)
ПодuтодфWЁifu 2з00 ( ) ( )
Чtffiчiрцфк*t{Ф{tJ oiK.{W,90 - 2300) 2350 (1 495.7)

{пiдtио)

П"сив

1

l, tsrrчaнпй Kaari,. л-,

На кlнець

звiтного перiоду

.r
- | (l 495.7)

на початок

звiтного року

4 005,0

2 504з

-l

fiфрiвЁук {"**:"ч
[,t kuЁ i ý:Г}
lпоr&&шtrfu,ЁsЬъ

(пffiпс)


