
Додsгок 1

До Нsцiонального положення (сгаlцаргу) бцгаmсрського облiку
l <3агальнi вимоги ло фiнаясовоi звiтносгill

Комушr_,rьпс пИпрпсмсIво (Ксруlочl компsнiI ] обоц,товувsння
Дата (рiц мiсяць, число)

Коди
l9 0l 0l

396l l267

8038000000

t50

81.I0

за еДПОУ
за КоАТУУ

за КоПФГ

за КВЕД

Пiдприсмсгво

Теригорй
rfiтлового фонду Обоlопського р!йоrlу м. Кiaвr))
м.КпIв, Обоlояськпf, рiйоп

Орга!riзацiйно-правом форма
господарювання
Вид економiчноi дйльносгi
Середня кiлькiсгь працiвникiв l

Комплексне обс.rуговувlвня обDскгiв

Алреса, телефон вул. Пвнiчшr, 22, м.Кпrв - 0,1214 . 0,И _ 332 _ 35 _ 20

Одиниця вимiру: тис. Фн. фз дссяткового знака
Складсно (зробrги позначку <чл у вiлповiднiй клiтиtrцi);
за положснням (qгаrцартами) бlхгаmерського облiку
за viжнаролними сгаrrлартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (Звiт про фiпансовий стан)
на 01.01.20l9 р.

а Ш9 l Код за Д(УД 180100]

Акгив код
ряlка

На кiяець звiтного
перiоду

I 2 3 1

l. Необоротвi активи
Нсма:гсрiальнi акгиви l000 lз l0

первlсна BapTlcTb l00l 59 59
накопичена амортизацlя l002 46 49

Незавершенi капiтальпi iнвесгицii l005 8 |1
ocHoBHi засоби: l0l0 з790046 з854244

псрвlсна варгlсть l0l l 78424зб ,l961298

]нос 10l2 4052з90 4l l3054
Iнвесгицiйна нер}хомiсгь l0l5
Довгосtроковi бiологiчнi акгиви l020
ДовгосгDоковi фiнансовi iнвесгицii:

якi облiков},lgгься за мgгодом участi в капiталi iнших пiдприсмсгв l0з0
iншi фiнансовi iнвестичii l035

Довгосгрокова дсбiторська заборmваяiqгь
вiдсФоченi подшковi акrиви l045
[ншi необоротнi акгиви t090
Усього зд роздйом l 3790067 385427l

Il. Оборотвi акгиви

Запаси l l00 з2l1 249,7

в п.ч: вuрбнuчi мпасu l l0l з217 2497
незаве иае н е вuробluц пво l l02
ёопова профкцiя l l03

l 101
поточнi бiологiчнi активи ltl0
вексслi одержаfli 1 l20
Дебiторська забоDговаяiсгь за пDодукцiю, товаDи, Dоботи, послуги l l25 з24,15 5з356

.Щсбiторська заборгованiсгь за розра,чунками:
за видtlними ааанс{lми l130
з бюдл<сгом l l35 2ll 2l l
у тому числl з податку на прио)ток l l36

Дебiпорсько зоборzс>ванiспь iз цорахооанuх dохоdiв ] l40
Дебiторська заборговаяiсгь за розрахунками iз вrr}трiшнiх
DозDахувкiв

l l45

Iнша поточна дебiторська заборговаriсгь l l55 зз266 l5l23
Поточнi фiнансовi iнвесгицii l l60
Грошi та i.х еквiвалеrrги l t65 566з 8lзl

l l66
paxyHKu в банкоt l]67 5663 8l зl

Вrграти майб}тнiх перiодiв l l70 29 27
Iншi оборOтпiакгиви l l90 l \21 1640
Усього зr роздйом ll l195 75988 80985

Ill. Необоротнi яктиви, утрнм5rванiдля продл2[т та групи виб)rгтя t200

Бялднс l300 38б055 J9J5256

Кому!rльвa пiдпряaмстЕо

912

на початок звiтвого
перiоду

1040

l095



Продовження додагка l

Пасив
код

р,цка

на кiнсць звiтного
псрiолу

l- Власний капiтrл

заDе€qтDоваrий (пайовий) калiтал l400 ll
Вяески до нЕзарсссlровавого сгатлного капiталу l40I 1820 l831

l405Капiтал у дооцiнках
l4l0 3802950 з87l4з8Додатковий калiтал

Рсзервний каrriтал 1.1l5 l607 2086
нерозподiлеitlrй приб}ток ( нспокрltгий збиток) 142о

l425неоплачений капiтап
Ви.Iryчений капiтал l430
Усього за роздiлом I 1]95 3806J88 3875355

II. Довгостроковi зобов'язаяяя i забезпеченпя
Вhсгрочсцi податковi зобов'язання l500
Довгосtроковi кредrги банкiв l5l0
lншi довгосгроковi зобов'язання l5l5

Довгостроковi забФпеченвя l520
Цiльове фiнансуваflня l525
Усього зд роздiлом lI l595

III. Поточнi зобов'язання i здбезпечення
1600Корmкосгроковi крслrrги банкiв

Векселi видавi l605
Поточна кредrпорська заборгованiсгь за:

довгостроковими зобов'язаянями lбl0
lбl5 l458l l5300товари, роботи, послуги

2199 з272розрахунками з бюд2к9том l620
у тому числi з податку на прибугок l62|
розрil\унк:tми зl стрiL\уванпя l625 бз20 l42l
DозDtцунк&\lи з оплати пDацl l630 з664 5635

l635 318 4з9Поlпочна креduпорська зqборёованiспь за оdерrсанлLцll авансацu
Попочна KpedutttopcbKa забореованiсlttь за розраryнкса!ч з lб10

l615Поточна кредmорська заборговаяiсгь iз вЕугрiшнiх розрахункiв
7060поточпi забезпечення l660 506l
646lдоходи майб}тнiх псрiодiв l665 lз7з1

l690 lзl87 20зlзIншi поточнi зобов'язаяня
l695 59667 5990lУсього за роздiлом lll
l700lv. Зобов'язання, пов'язанi t необоротними дктивами,

уtримуванимп для прода?ку, та групамя виб}"гтя
l900 39J52563866ш5 lБаланс ,//
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rВвначмтъсл в порядсу, вfit}lовлено у цеrrФмьвим орпцом
вихонавчоi мадл, що реалiзу€ дерlФвну полiтrrку у сфрi сгатиФхки

на почагок звiтного
перiолу

.,111

Людмила САГдЙмк

Марина РУ,ЩЕНКО


