
ФittallcoBa зBiтtticтl, Nlа"цого llilцllpllcrtcTBa

Пiдприсмство l|aTl( pi lt,пric rrrь,.пrс.по)

Додаmк 1

до Нацiонального положення (стандарry)

бухгалтерського облiку 25 "Спрошена фiнансова
зв iтtt i сть"
(пl,нкт 5 роздi_Iту I)

за КоПФГ
за КВЕЩ

Оргаltiзацiйно-правова форшrа
Вид екоttомiчноi дiя,Iьностi

Одиниця вимiру

Адреса, телефон

тис. грн. з одшим десятковим знаком

вулиця Житомирська, бул. 4412, пt. БЕР.ЩИЧIВ, ЖИ'ГОМИРСЬКА обл., l3300 2512l,

Ко.цl

2021l07l01
38455891

l8l0_1000()()

150
86.10

1. lj:l.rlatlc llir 30 червllя 2021 р.

Формrа Ne l-M Кол за !КУ.Щ l80l006
Акrив Кол

рядка

На початок

зIllтного року

На кiнець

звiтного перiолу

2 з 4

I ilK,I,1ll}ll

терlальнl активи 000 о) 9,2

первlсна Bapтlcтb l00 l 9,2 о,
I Iакопичена а]\lортизацlя 002 ( ) ( )

Незавершlенi капiтальнi iлtвестицii 005

OcHoBHi засоби : l0 l0 18 754,6 18 670,7

первiсна BapTicTb ll з8 б l4,0 з9 206.7

знос l0 l2 ( 19 859,4 ) ( 20 536,0

,Щовгостроковi бiологiчнi акгиви l 020

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицtr l 030

Iншi необоротtli акгиви l 090

Усьогlr за роздiлопt I l095 l8 76з,8 l8 679,9

II. Оборотlri aKTlrBll

Запаси :
00 |,785,2 l 805. l

у To]!ly числi готова продукцiя 03 | 785,2 l 805, l

поточtti бiологiчнi акгиви l0

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiкl. товари, роботи, послуги 25

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетолt _]5 94,5

у тому числi з податку на приб}ток _]6

погочна дебiторська заборгованtсть 55 )on о)
Поточнi cliHatrcoBi iнвести 60

Грошi та ix еквiваленти 65 | 
,767,1 l 9б4,0

Витрати Nlайб}тнiх перiолiв 70 J] 5 1)

Iншi оборотнi активи 90 4,з 1,)

Усього за роздiпом II 95 з б29,,I з 88з,2

III. НеоборотIli aKTlrBlI, yTpItпIlBirIli д.пп продirrц,, T,a групп вllбуття 1200

Бir.,lаtlс 1300 22 з93,5 22 56з,|



Пасив

I.

l

й,*,,-iйt*,-

Код

рядка

На початок

звlтного року

На кiнець

звiтного перiолу

2 з 4

l400 1,0 1,0
JаРgLU t f,UбаIlr l4 l0 4 84 1,7 4 ,165,4

14 l5
rезЕUьпии KdlllldJl

тI__лл-л-:-л.,,,; _лrlбrппи /чрпАkпиI ий'rt)и гокl |420 4 028,6 3 8lб,6
rEPU.

l425 ( ) ( )

1495 8 87 1,3 8 58з.0

Ill. l lrlllшllli lllбotl'll l:tttttlt

l 595 1 l l1,6 l655,5

lб00
NOPu l

,..6лпг,rtr;t rr it:Tb
lб l0
lбl5

UDdPn

бп 620
,l,9 lз,9

PUJPa
ппибwок 62]'

у 625
рUJрdл 630 ,1 1 8з,1

665 |2 з,79,4 12 227,6

1690

III 1695 l2 4l0,6 |2з24,6

ffioтllll]rrtIактliBаI!llt'утpпllt}tsаllIINltrД.пя
продilжу, та групаNtIr впбуття

1700

l900 22 39з,5 22 56з,|
Бrrлаlrс

2. Звiт rrpo фitlrrпсовi резчльт2rl,1l
,!i| I lliврiччл 2021 р,

Форлrа Nэ 2-м Код за.ЩКУ.Щ t80l007

Стаття Код

рядка

за звiтний

гtерiод

За аtrалогiчний перtод

попереднього року

2 3 4

2000 20 561.0 l9 273.8

2|20 4 8|2,,7 2 7 |з,1

2240 40.6 204,8

40) 2280 25 414,з 22 |L)2,з

noбiT послчг) 2050 ( lб 518,3 ) г 14254,8 )

2 l80 ( s z,lB,l ) ( -7тпJ 
)

tншl ullýрацlппl Dnrpqr ri

[ншi витрати

ffi
22,10 ( ) ( )

22l]5 ( 25,19,|,0 ) ( 21 285,9 )

ffirня(2280-2285) 2290 (з82,7)

Подато к#ffi йбу,гокI]N%,, 2300 (

90б,4
ч;.WТБцЪтрý фФ riБкlц@qя 0 - 2 3 00 ) 2350 (_з82,7)

\," \, ч

t ,r.. l
l,q

"'|

ji ,-.

Ссрiвr"iик
| |-,l (пiдпис)

(r*"*)

ý;] ,19зrбl,,1tц.ь1

пJ,,,,),,лý,iilt:li t.B}ia*,,

"],rr,,,..,'n,",,_ 
Хоро,uун tluтчпiя Lopio,1o

;_J / u&Чд,lо jJl9, jý (irliuiаля. ltрiзвище)
Li.!.,:r/,,4lrlЁ,g"-"" "' '.' " - 

U [r,цt,ка lпиrrд BircopiBrla
(irIiцiали, прiзвице)


