
Додаток l
до Нацiонального положення (станларп,)

бухгалтерського облiкч 25 "Спрошена фiнаrlсова
звiтнiсть"
(пчнкт 5 роздi-тч I)

Фi нансова зBiTllic,I,b \llulol,o l I i.lпpIlc}tcTl}a

Пiдприсмство ]]a,1,1r(pirt,rriclrlrb., IlIc. l())

1.Ба.паllс на 31грулllя 2020 р.

Iio. tt r

2l12||l)lIill
35(t692_1_1

бl l0l00000
l5()

]9.з l

Форшtа Nч l-rr Код за ДКУli l80 l()06

Акгив Ко;:(

рядка

на початоtt

звiтного poKv

I ia кrirець

звiтного перrод1,

2 _] 1

I. }{еоборотнi ltкI IIttIl

I{er,r атерiальнi акгиви 000 l 4зз.0 l 4_]0.7

первlсна BapTlcTb 00 l l 44з.9 l 44з,9

накопичена амортизацlя 002 ( to.q ) ( 1.1.2 )

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ )05

OcHoBHi засоби 0l0 982.a 911 .1

первlсtIа вартlсть 0ll l82 1.1 I87_].()

знос l0 l2 ( 838,5 ) ( 925.з )

!овгостроковi бiологiчнi активи l020

flовгостроковi фiнансовi iнвестицtI l0.]0

IHltl i tteoСlo;loTHi акгиви lO9()

}'сыlгrl la ptlз,ti.ttlrl I l 09S 2 -+ l 5.6 2.178.4

II. Оборотнi ак,гtlвlr

Запаси ;
l00 181.1 ] 1,2

у тому числi готова продукцiя l0з

поточнi бiологiчнi аюиви ll0
7Т]ебiторська заборгованiсть за продукцiю. товари. роботи, посл},ги ]25 459.7 .+9_t.9

!ебiторська заборгованiсть за розрахyнкаNlи 
,з бюджетом l_]5 5.]2.t] .]97. j

у тому числi з податку на прибlтсrк l_]6

Iнша поточна дебiторська заборгованiо,гь l55 24.1 57. l

Ilо,гочнi фiнаноовi iнвестицtj l60

Грошi та ix еквiваленти lб5 s] 7 2з2.6

В итрати ruайбlтнiх перiсlдiв I70 _].з _].]

lrrшi оборотнi активи l9() .l9.8 )1 1

l'cbtl1,o la розлi.,ltlrr II 195 l294.5 I 279._]

IIl. Необоротlli zrKTllBlt, 1,TpltrtlB:rlli д.пя про.lаr+ý,, Tir гр),IIll вlIбl,ття 20()

Iia. llttc l3()0 3 7l0.1 ] 657.7



Пасив Ко;l

рядка

На початок

звiтного poKt

нц ttilteltb

звiтноt,сl ltерiсlлl
l 2 .-l

L В.цаснuii KitlliT,a.п

Зареестрований (пайовий) капlтал 40() l l]a l 1.128..]

!одатковий капiтал 4l0 I 606.2 lj77.6
[)езервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) .+20 80._] l.{6. l

неоплачений капiтал 425 ( ) ( )

}'сього за роздi.:rопI I .l95 3 l l4.9 з l52.1
II. lовгостроковi зобов'язirнrIя, цirьоlrе фilrirllсувtrння та забезпе.lеltltll 595

III. Пото.l Hi,rобов'яз:ttlня
Короткостроков1 кредити банкrв l 600

Поrочltа кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковиьl и зобов' я,заннялt и бl0
товари. роботи. послчги бl5 557.0 50 1.8

розрахуltкаN,lи з бtодлtе ror,t 620 l 5.8 _].8

у тому числi з податку на прибуток 62l 5.6 _]l

розрахункаN{ и зl страхування б2j

розрах\,нкаNIи з оплати працl 6_]0

доходи майбутнiх перiолiв 665

IHшli пото.tнi зобов'язання 690

}'сього за роздiлопt III 695 595.2 505.6

I\'. Зобов'язанllя, пов'язанi з необоротIlи]ttи aKTlIBaN{lI, утрIiм},ванцми д.пя
продаяýi та групаDtlt вlлбуття

l 700

Балаlrс l9()() _] 7l0.I l6577

2. Звiт про фiнансовi рез},.пьтатIr
за Pitt 2020 р.

Форir,rа Nэ 2-м Код за ДКУД l80I007
Стаття Код

рядка

За звi-l,гtий

rr() рlод

За аналогiчttий llepio,,t

IIопсреднього роý,
l 2 _) .l

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB. робiт. послчг) 2000 tt 898.1 l9 89lt.7

ншl операцlинl доходи 2l20 6 2 l5.з 6 ]5.{._]

нш до\оди 2210 200.0 l50.0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 l ) .l l_]..+ 26 50_].0

Эобiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB. робiт. послr,г) 2050 ( l.] 76.].2 ) ( 2_1 .1 |

lruli операцiйнi витрати 2ltt() ( l.-t_]5.6 ) ( 2 (),1.1.1t 
)

Iншi витрати 2210 ( ) (

l'азопl lзltтратп (2050 + 2180 + 2270) 22tJ5 ( l5 198,8 ) ( 26 457..1

Diнансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 l 14,6 45.7

lодаток на приб}ток 2з00 ( 20,6 ) ( 8.2 )

Чuстиri прrIбуток (збtлток) (229Q.lfrfiPP}irФr,, 2350 9-1.0 .] 7.5

Керiвник

Головний бlоtгалтер

Торожнкlк Роман Васи,tьови.t
(iнiцiали. прiзвище)

Гаврилtсlк Микола Iгорови.t
(iнiцrали. прiзвище)
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W


