
Додаток 1

до Нацiонального положення (сгандарry)

бргалrгерського облiку 25 "Спрощена фiнансова
звiтпiсть"
(пункг 5 розлirry I)

Фiшансова звiтнiсть малого пiдпрI{еNrства

Пiдприсмство ,i(атл( рiк,мiспц,,.illс.по)

Одиниltя вимiру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Соборна, бул. 64, м. ВIННИЦЯ, ВIННИЦЬКА обл., 2l050 5953,7,7

Кодr
2l)2 t I lll 0l

36365026
051 01 00000

150

61.10

1.Баланс на 31 грулня 2020 р.

Форма Nэ l-M Кол за ,ЩКУ.Щ l801006

Акгив Ксlд

рядка

на початок

звiтного potcy

На кiнець

звiтного перiоду

l 2 _1 4

I. Необоротнi aKTIlBll

Нематерiальнi акгиви l 000

первlсна BapTlcTb l00 l

накопичена амортизацlя 002 ( ) ( )

Незавершенi капiтальнi irrвестицtt l 005 8 970.5 l9l7,9
OcHoBHi засоби :

l0 8 786.1 9 240,5

первlсна BapTlcтb 10l 1l 800,4 |4 202_4

знос 12 ( 3 014,3 ) ( 4 961,9 )

.Щовгостроковi бiологiчнi аюиви l 020

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii 0з0

Iншi необоротнi акгиви l090

Усього за роздi,пом I 1095 1,1 756,6 2 l l58,4

II. Оборотнi ilKTt|BIl

Запаси :
00 | 421,з l 52з,4

ч l омч числl готова продyкцlя 03

гIоточнi бiологiчнi активи l0

.Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 25 | 224,з 865,0

.Щебiторська заборгованiсть за розрахункапли з бюджетом з5 6,19,6 8 l8.8

у тому числi з податку на прибlток _]6

Iнша пото.Iна дебiторська заборгованiсть 55

пото,rнi фiнаноовi iнвестицii 60

Грошi та iх еквiваленти 65 5 580.0 l l01,9

Витрати майбрнiх перiодiв 10 4,з

Iншi оборотнi аюиви 90
,792.| l l94,1

Усьогll за розлi.пом lI l 195 9 697,3 5 507.5

III. Необоротlri aKTrrBll, у,грlлrrуванi д.пя прода}rry, та групlr вlлбуття l200

Бir.панс l300 2,1 45з,9 26 665.9



Пасив Код

рядка

на початок
звiтного року

На кiнець

звiтного перiоду
l 2 4

I. lJ.пасlllIй кirпiтал
Зареестрований (пайовий) капlтал 400 40 206.з 40 206._]

Лодатковий капlтал 4l0 6 997,5 6 l50.5
Резервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибlток (непокритий збиток) 420 5l |.2 5lз,4
неоплачений капiтал 425 ( 21 500.0 ) ( 21 500,0 )

Уc1,orrr за рtr'rлi.llопl I ]95 26 2l5.0 25 з70,2

Il. ,I(lllrlucтplrKtrlli ,rrrбrlrr'я,rаttllя, Iцi.rlыrllе фitlalrcl,BalItlll 
,га зitбе:lllечсlttlя 595 | 0з2.7 880,9

I I I. llrlтrrчlri зобrrв' язitltllя
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l600
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковим и зобов' язанням и бl0
товари. роботи, послчги бl5 205, l 4l4,8

розрахунками з бюджетом 620

у тому числi з податку на прибуток 621

розрахунками зl страхування 625 1,1

розрахунlсtми з оплати працl бз0

Доходи май6lтнiх перiодiв 665

lншl пото.Iнl зобов'язання 690

}'сього за роздiлом III 695 206,2 4l4,8
I\l Зобов'язання, пов'язанi з необоротнlrми :lKTIlBaпrи, yтptrм}BaHlrмri д.пя
прода,,ц; та грYпаD!I| впбуття

l700

Ба;lлнс 1900 2,7 15з.9 26 665.9

2. Звiт про фiппнсовi ре]уJlьтати
зд Pilс 2020 р,

Керiвник

Головний бухгалтер

Форма Nэ 2-м Кол за,ЩКУ.Щ

(iнiцiали, прiзвище)

Людмила О,

(iнiцiали, прiзвице)

ий дохiд вiл реалiзачii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

нш1 операцlинl доходи

доходи (2000 + 2|20 + 2240)
обiвартiсть реалiзованоi пролукuii (ToBapiB, робiт, послуг)

ншl операцlинl витрати

BIITpaTtl (2050 + 2180 + 2270)

результат до оподаткування (2280 - 2285)

Чrrстlлй прпбуток (збIlток) (2290 - 2300)

W


