
до Нац]она,lь ноrо полФGнtrя (стандарту) Ф4сблтёрськоlо облiку 1

'загальн] вимоги до фiнансовоIзвiтност]

Дага (piк, мiсяць, чисrlо)

пиприемство I:.Y:1:1""_1t:l"_ЧСтво"О!rанiзацiйно-аналiтична засдрпоу, служоа'. лнlпровськоl Mlcbkol ради

коди
2022 |04 | 0l

з8360501

12101з6600

7о,21

за кАтоттг
за копФг
за квЕд

Органiзацiйно_правова форма господарювання
Вид економiчноТдiяльностi 70.21

Середня кiлькiсть працiвникiв2
Адреса, телефон ,

73

Одиниця вимiру|тис, грн, бездесяткового знака (оФiм роздurу lv Звiry про фiнансовi рфультати
(Звф про сукупний дdiд) (форма N 2), гроU]ов]локазники яюlо навqдяться в гривняхз копlйками),

Складено (зробити позначку'V' у вИповhнiй клhинцD:

за нацiональними положеннями (стандартами) бцгалтерського облIку

за мiкнаро4ними стандартами ф'нансовоI звiтьостi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на З1 березня 2022 р.

N9, 1801001

Актив код
рядка

tla початок
звiтного пеDiодч

lla кiнець звiтноrо
пёрiоду

] 2 3
l. Нёоборотнi аlсиви

lематерiал ь Bi активи 1000
1001 9

накопиченё амортизацiя 1ао2 (9) (9)
iезаверценi капiтальнi iнв€стицiI 1005 1 1

эсновнiзасоби 1010 596 519
1011 1 9з8 1 938
,l012

{] 341) (1419)
нвестицiЙна HepцoMicтb ] 015
]овгостроковi бiологiчнi активи 1020
Цовгостроковi фiнансовi iнвестицТ:

якi облiковуються за меlодом участiв капiталiiнших пhприемств 1030

iHцi фiнансов] iввестиц]i 1035
Цовгострокова дебiторська заборiованiсть 1040
ВИстроченi податковi акти ви 1045
lHU]i необоротнl активи 1090
Усього за роздiлом i 1095 597 520

ll. Оборотнiактиви
запаси 1100 2зз 61

Виробничiзапаси 1101 174
1104 60"]оточнi бiологiчнi актив и 1110

Цебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, робЙЙ, поЙfr 1125
1ебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами 11з0

1135
у тому чцслiз лодатку на приб}ток 11зб

нша поточнадебiторська заборгованiсть 1]55 23 2а
Поточя j фiнансоеi ilrвестицii 1160
ГроUJi та ]I еквiвалёнти 1165 68 ]0,]

Раryнки в банках ,1167
68 101

витрати майбугнiх перiодiв ,l170
lншi оборотнi апи ви 1190
Усього за роздiлом Il 1195 1а7

1200

Баланс 1300 706

1



пасив код
оядка

на початок
звiтноrо перiодv

На кiнець звiтного
перiодч

1 2 з 4
l. власний капiтал

Зареестрований (пайовий) капiтал ,]400 16 505 16 505
1405

Цодатковий капiтал 1410
1415

]ерозподiлений приб,,ток (непокритий збиток) 1420 (17 077\ р7 з22\
.,]еоплачений калjтал ,l425

]илучений капiтал 1430
Усього за роздiлом l t495 -572 -10 817

ll. Довfостроковi зобовЪзання i забезпечення
Зhстроченi лодатковi зобов'язання 1500
Jовгостроков j кредити банкiв 1510
H!Ji довгостроковi зобов'язання

]овгостроковi забезпечення ]520 ] 316 988
довгостроковi забезпечення витDат пеDсоналч 1521 1 316 988

-liльове фiнансування
Усього за роздiлом ll ,l595 1 316 988

lll. поточнi зобов'язання i забезпечоння
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1600
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов!язаннями 1610
товариj роботи, послуги 1615 10 5з0
розрахунками з бюджетом ]620 1 1

у тому числ]з лодаткч на пDибуток 1621
розрахун{ами зi страхчвання 1625 2
розра)(унками з о]lлати лрац] ,]630 6

-]оточнi забезпечення 1660
qоходи майб\,тнiх перiодjв ,l665 174
нш] п оточнi зобов'язання 1690
Усього за роздiлом lll 1695 181 10 535

lV. Зобов'язання. пов'язанi з необоротнимиf
утримуваними для продажу, та rрчпамrrý

Фij}tt{ 1,14 t

фчБаланс //s. оsZ_\ 706

Керiвник
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