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.Щодаток 2

до Нацiонального положення (стандарry) бухгалтерського
облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть''
(тryнкг 4 роздiJrу I)

Фiнансова звiтнiсть мiкропiдпри€мства

Видекономiчноiдiяльностi НаДаПНЯiПШОIсоцiальпоIдопомогнбез
забезпечепшя проживапl|я, н. в, i. у.

Середня кiлькiсть працiвникiв, осiб

одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком
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l. Баланс на 31122020 р

ФормаN l-Mc Код за ДКУД l801006

Актив Код

рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 з 4
I. Необоротнi активи

OcHoBHi засоби: 10l0
первiсна Bapтicтb l0l 1 2б.8
знос |0l2 ( ( 2б.8 )

Iншi необоротнi активи l 090
Усього за роздiлом I

1 095
II. Оборотнi активи

Запаси l l00
Поточна дебiторська заборгованiсть l l55 0.1
Грошi та iх еквiва_тIенти

1 l65 l39.4
Iншi оборотнi активи l l90
Усього за роздiлом II l l95 139.5
Баланс l 300 139.5

Пасив Код

рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного перiолу

l 2 J 4
I. Власнrй капiта.гt

Капiтал l400
Нерозподiленlй прибуток (непокритлй збиток) 1420
неоплаченй капiтал l425 ()
Усього за роздiлом I l495
II. Щовгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення l 595 139.3
III. Поточнi зобов'язання

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600
Поточна кредиторська заборгованiсть за;

товари, роботи, послуги 16l5

розр.lхунками з бюджетом l620
розрахунками зi страхування |625

розрахунками з оплати працi l 630

за



Iншi поточнi зобов'язання l 690 0.2

Усього за роздiлом III 1695 0.2

Баланс 1 900 l39.5

2020

2, Звiт про фiнансовi результати

р.

Керiвник

Головний
бухгалтер

|/
(пiдпис)

rОЗВАДОВСЬКА ОЛЕНА ПЕТРIВНА
(iнiчiали, прiзвище)

(iнiцiали, прiзвище)

ФормаN 2-мс Код за ДКУД l80l007

Стаття
Код

рядка
За звiтнй перiод

За попереднiй
псрiод

l 2 з 4

Чистй дохiд вiд реалiзачiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, посrryг) 2000

Iншi доходи 2|60 422.3

Разом доходи (2000 + 2160) 2280 422.3

Собiвартiсть реал iзованоТ продукчii (ToBapiB, робiт, послryг) 2050 ( ) ( )

Iншi витрати 2|65 ( 422.3 ) ( )

Разом витрати (2050 +2165) 2285 422.3

Фiнансовй результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290

Податок на прибуток 2300 ( ) ( )

Витрати (лохоли), якi зменшують (збiльuлують) фiнансовлй результат
п iспя опопаткчвання

2зl0

2з50Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

за








