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Алреса. телефон м. Щнiпро, вул. Сергiя Подолинського, бул,3 l-A

1. Баланс

на 3l березня 202l р.

Форп,rа Nч l-M Код зii ДКУД l80l006

коди
0l

з2616599
l2101з7500

l50

86.90

Актив
Код

рядка

на початсlк звiтного
poliy

на кiнець звiтного
перiолу

l 2 J 4

I. Необоротнi ацlцqд
Незавершенi капiтальнi iнвестиuiТ l 005

лб 10l0 446,9

l0l l l443.7 l44 j,7

l0l2 ( 996.8) ( l0 l0.4 )
з нос

Довгостроковi бiологiчнi активи. l 020

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ l0з0
l 090

l 095
446,9 +JJ,J

Усього за роздiлом I

lI. Оборотнiацтц9ц
l l00

-7о ) 7о)
Запаси:

I
llOj
lll0поточнi бiологiчнi активи

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги l l25

Дебiторська заборгованiсть за розрахуццqщ_?_qюдд9]9ц l lз5

\ To]\ly ,tI.tслi з податку на прибУТОК l l36

lгtшtl пото.tна лебiторська заборгованiсть l 1_55

ГIоточнi фiнансовi i нвестицii l l60

грошi та iх еквiваленти l l65 7,16.6 412,0

Витратлt плайбутнiх перiолiв l l70

[ншi оборотнi ак,гt,tви 1 l90

Усього за роздiлом II
l l95 816,8

(,1 ] )

lll. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
групи вибуттfl 

.

l 200

Баланс l 300 |26з,1 q7S 5

первlсна BapTlcTb

Iншi необоротнi активи

, ) ' ): :



вження

Пасив
Код

рядка

На по.tатоl< звiтного

рок),

на кiнець звiтного
перiолу

1 2 J 4

I. Власний капiтал
Зареестрован ий (пайови й) капiтал .+00 1641.6 823 7, l

!,олатковий капiтал 4l0 540.0 5,10.0

резервний капiтал 41_5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 -692з.9 -780l ,6

неоплачений капiтал 425 (

Усього за роздiлом I l 495 126з.1 q7ý ý

lt. !овгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування
та забезпечення l 595

l lI. Поточнi зобов'язання
Короткос,гроковi кредити банкiв l 600

ГIоточна кредtlторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lбl0
товalр}1. роботи, послугll 61_5

Dозрахунками з бюджетом 620

у тому числi з податку на прибуток 621

розрахункам и зl страхування 625

розрахyнкаi\4l.r з оплати працi бз0

ffохо,rи маГrбутн ix перiолi в 665

lншi поточнi зобов'язання 690

Усього за llоздiлопr lII l 695

IV. Зобов'язання, повОязанi з необоротними активами,
утримуванl,Illtи для продажу, та групами вибуття l 700

Баланс l 900 126з,7 975.5

2. Звiт про фiнrrllсовi рез1 .пьтатlr
за lквартал 202l р.

Форь,lа ]rГq 2-м

l{од за ДКУД

додатка 1

180l007

п

Стаття
Код

рядка
За .звiтний перiсlл

За аналогiчний перiо;r
попереднього року

l 2 J 1

Чистий дохiд вiл реалiзашiТ пролукчii (ToBapiB, робiт,
послуг) 200t)

[ншi операцiйнi доходи 2l20 5,6 1д,4
-J.J

lншi доходи 22,40

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 ,5.6 1,1 1

Собiвартiсть реапiзованоТ пролукчiТ (ToBapiB, робiт, послl,г) 20_50 (

lгrш операцiйнi витOати 2l80 ( 88з.j ) 896

Iнш витрати 2210 (

Разом витDати 
'2€ýfiffi*+80 

+ 22'70) 2285 88j.j 896,6

Фiнансовий йSii'iаьшrйбf{ф,ткуванн я (2268 - 22s5) 2290 -871 ,1 -872

2300 )

ч и cTrl й l,ffi ,l",\ b,il.mbbl ЬЭф\! r, ооl жф -8]],] -сr/zW с о,пександр СИВИРИН
(iHiцjallr. прi]sllце)

Марrrгrа ]\4IЗIН
(iнiцlа]Llr, лрi]вllшс)rl]trI]l
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( )




