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l,. Баланс на 3l,|Z,202], р.
i]i ФормаJ\! l- м Код за ДКУД 180100б

Актив Код

рядка

на початок
звiтного року

На кiноць
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. flеоборотнi активи

Нематерiальнi активи l000

цервiсна варт!стр l001

l002 (-) (-)
FIезаверденi капiтальнi iнвестицii l 005

OoHoBHi засоби: 1010 446,9 350.6

первiсна BapTioTb 1011 |44з,7 l44з.7
знос |012 (996,8) (l093. l)

[овгосlроковi бiологiчнi активи l020

Щовгостроковi фiнансовi itлвестицiТ l0з0
IHiTli необоротнi активи 1090

Усього за роздiлом I 1095 446,9 350.6

II. Оборотнi активи

Запаси: l 100 70.2 70.2

у тому числi готова проryкцiя l l03
Поточн бiологiчнi активи 11l0

Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги l125
Щебiторська заборгованiоть за розрахунками з бюджетом l l35

у тому числi з податку на прибуток 1 136

Iнша поlочна дебiторська заборгованiоть 1 l55
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ l l60
Грошi та ik еквiваленти l l65 746.6 460.4
Витрати майбутнiх перiодiв l1,70

IHпTi оборотнi активи 1 l90
Усього за розлiлом II 1 195 816,8 530,6
III. Необоротнi активи, утримуваrri для продФку, та групи вибутгя l200
Ба,танс l 300 126з.1 88l .2
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Пасив
Код

рядка

на початок

звiтного року

на кiнець звiтного
перiолу

l

. Власний капiтал

z J 4

f япесстповавий (пайовий) капiтал l400 7647.6 10005,6

14l0 540.0 540.0
Цодатковий капiтал

Резервний капiтап l4l5

Flеппqпопiлений поибчток (непокритий збиток) |420 -692з,9 -9664.4

напппяqений капiтал |425 (-) (-)

Vсъого за позпiлом I 1495 |zбз.7 881 .2

l 595т Пппгпстппковi зобов'язання. цiльове фiнансування та забезпечення

III. Поточнi зобов'язанвя

коппткостпоковi коедити банкiв 1600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

ппRгостпоковими зобов'язаЕнями

l610

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

v тпмч .rислi з полаткy на прибуток

lбl5
1620

|62l

пп"пяyчяками зt стоахvвання |625

l630ати поацl

похопи майбчтнiх пеDiодiв lбб5

i зобов'язаняя l690

Усього за роздiлом III 1695 0.0 0.0

l700

Баланс l900 |26з;7 88l ,2

2. Звiт про фiнансовi результати

ФормаN2- м КодзаКУД l801 007

Стаття

l

Код

рядка
За звiтний перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього року

) 4

2000л оеалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, пос,туг)Ц*стий

iйнi похоли 2|20 30.2 4з,|

l
2240

Ряqом пи(2000 +2|20+2240\ 2280 з0.2 4з,l

2050 (-) (-)
I 'пhl пеалiзованоi пDодукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

2180 (2770.7) (3689.б)

I
2270 (-, (-)

Разом витпати (2050 +'2l80+ 2270) 2285 (2,7,70,7) (з689.6)

бiнянсопий льтат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -2740.5 -з646.5

2300 (-) (-)
Поочrо* на прибутоуffЬ!РИ ДЬt
Чи стий пр ибуто к,4(БiбфР@290( \ 2з50 -2,740.5 -з646.5
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l Колифiхаюр чмiнiстраuвво, reриторtuьж одия,tць та Ериюрiй териmрiuьяя громад
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