
Пiдприемство
ком},нАJIьнЕ пцприемство ff MICьKE пАрковЕмIськоiрАди

/iодаток 1

до Нацiона,rьного положення (стандарry)
бухгапrгерського облiку 25''Спрощена фiнансова
звiгнiсrъ''
(пуню 5 розлilry I)

Фiнацсова звiтнiс.гь малого пillпplrcмcTBa

ff ата(рiкдлiсл.р,.лtсло)
ГОСПОДАРСТВО" НIКОПОЛЬСЬКОi за€ЩРПОУ

за KOAT}rY
за КоПФГ
за КВЕ!

Органiзацiйно-прЪББЙ
Вид економiчноi дiя,rьностi

обл.,

Korlr
2020|04l01

38033142

121 1б00000

150
81.30

1.Ба.lrанс на 3l березня 2020 р.

Аюив

t

Форма NЬ l-M Код за !КУ! Г 1SГЮБ
Код

рялка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного перiолу

2 _1 4
I. Необоротпi активи

гI

1000 з,1
l00 1 з,7
l002 ( ) 0,6 )
1 005 б9,0
l0 l0 5 i40,1 12 676,9

знос
,I[прr,пптпл-л-i

10l 5 460,2 1з з9з,с)
l0 12 ( 320,1 ) ( 716,1 )
l 020

1 0з0

Усього за роздiлом I
l090
1095 5 l40,1 12 749,0

vUUpU

l00 i08,8 l87.8
10з

1i0

Пебiт.r"i*оlоRliiiii]
рUлукцlю, l,овари, роооти, послуги 125 ?о

рUJрdлу 1з5 25"1
irриUу lзб

l55 15,7 l3,8
l60
l65 869,,7 425,4
,l0

0,7 0,2
90 5,

95 994,9 660,0
rrUUuPu иви, утримJдrаЕi д.пя проrlаrсу, та групи вибут,гя 200

l300 6 lз5,0 1з 409,0

у тому числ1 з податку на

Усього за



Пасив Код

рядка

на початок
звiтного polcy

На кiнець

звiтного перiолу
l 2 _.' 4

I. ВласrIий капiта.п
Зарессr,рований (пайовий) капiтал l400 ,1,7 ) ,71 )

!одатковий капiтал ,l4l0 5 07з,4 12 585,з
Рсзервний капiтал l4l5
Нерозподiлений приброк (непокритий збиток) 1420 22з,9 17,0
[,Iеоплачений капiтал 1425 ( ) ( )

Усьоl,о за роздiлом I 1,195 5 з74,5 |2 619,5

II. Щовгостроковi зобов'язання, цiпьове фiнапсування та забеlпечення 1 595

III. I Iо,гочнi зобов' язацня
KopoтKocTpoKoBi кредити банкiв l 600
По l o,tHa кредиl орська заборl oBaHic t ь ,la:

довгостроковими зобов'язаннями lб l0
товари, роботи, послуги l615 144,9 1 18,4

розрахунками з бюджеr,ом 1620 366,1 180,9

у тому числi з податку на приб}ток l62| 92,|

розрахункам и зl страхування |625 ,lз,5 ,79,4

розрахунками з оплати працl 16з0 l76,0 269"7

flоходи майбутнiх перiодiв l 665

Iншi по,гочнi зобов'язання l690 81.1

Усього за роздLцом III 1695 760,5
,729

IV. Зобов'язапня, пов'язапi з необоротними активами, утримуваними,IIJIя
продаrку, та групами вибlття

1700

Баланс 1900 61з5,0 1з 409,0

2. Звiт прtl фiнансовi результати
за I Квартал 2020 р.

Форма Nч 2-м Код за ДКУД l80 l007
Сr,ат,гя к.од

рядка

5а звlтнии

перiод

За аналогiчний перiод

попереднього року
2 4

Чистий дохИ вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 l 97з,0
[ншi операrliйrti доходи 2|2о 0л8

lнш1 доходи 2240 589.2

Разом доходи (2000 +2120 +2240) 2280 2 56з,0
Собiвартiст,ь реалiзованоi продукцii (ToBapiB. робiт, послуг) 2050 ( 2105,з ) ( )
IHllli операцiйнi витрати 2 180 ( 664,6 ) ( 4з,6 )

IHtпi витрати 22,70 ( ) ( )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 2"769,9 ) ( 4з,6 )

Фiнансовий результат до оподаткування (2280 2285) 2290 (206,9) (4з,6)

lодаток на прибуток 2.]00 ( ) ( )

Чис,гий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 (206.9) (4з,6)

БОНДАРЕНКО СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(iнiцiали, прiзвище)

ЧЕРF]П rIАДIЯ ВОЛОДИМИРIВНА
(iнiцiали, прiзвище)

t9(f7a"ttaao 0t lГ Lи /rr,u ёйцаоl-z'лq аr/?,r*


