
Додmок 1

до Нацiональноrc положенш (mrrларry)
бцштерською облiку l "Загальнi вимоп-r до фiнансовоi звiтноmi"

Вид економiчноi дiяльноотi
()ередпя кiлькiоть працiвникiв

за КВЕ.Щ

Адреса,телефон вулицяКричевськог
Одиниця вимiру: тио. грн. без деояткового знака (oKpiM роздirry IV Звiry про фiнаноовi рЬзультати (Звiry про оукупний дохiд) (форма
Nэ2), грошовi показники якого н&водятъоя в гривнях з ltопiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бухгалтерського облiку
за мiжародними отандарlами фiнаноовоi звiтноотi

Бапаlrс (Звiт про фilrашсовrlй cTrrH)

31 грулня 2019
Форма Л!1

АктIIв

Немаrерiальнi активи

псрвiона вартiо,гь

зtlверltrеIll капlтальнl lнвеатицll

первiона BapTicTb

вар 1,1o1,b lllвео]хцlиноl нер)жомоот1

Знос i trвеоl,ицiйноi неру{омооп

Щовгооlроковi бiологiчнi активи

IIакопичена амортизацiя довгостокових

якi облiков},tоться за меюдом )лacTi в капiталi
iнших пiдприемств

вi.,rстрочеrr i ttолат,ковi аrстиви

;троченi аквiзицiйнi витрати

lioIuTlB у ценlралlзованих отрахових резервних
Iншi необороrнi активи

Усl,ого,lir роз;ti.пом

оп)Rа продчкцlя

IIоточнi бiологiчrti акгиви

J{еlrозити перео]рахJваltliя

iropobKa заборговilнiоть за продукцitо.,говари,
iTopobKa заборговаttiоть за розреýIlкаilrи :

]а вI{даllими авансами

у,Iо!tY чиOлl з подптку на п

/{сбi,гороька заборгованiо,l,ь за розрахунками з парахованихlБ!Бffi
,Г{чбi горська заборгованiсть за розра\]iнками iз внуфiшпiх розуах"7жЬ
tIJa по гоч Htt дебir ороька заборгованiсть
точlti фirlаrtсовi iнвеспцii

Гроrrli m'{х еквiва;tепти

paxt rtки в баltках

вйi-а'lпii-оlтпiiJБilББ
tItcrr<a llepcorprxoBllita ч crlnxronx рсзервах
у гомy числl в,

резервах допгооlрокових зобов'язань

р9зерRах збиrrсiв або резервах IIале)юIих виплат

рсзервах trcзaJro6.rtcltHx премiй

коли
20l9 ll2 lз1

4з l 23489

б_-i l Ui _Jбб00

l+0
б4.9Z

IIrt



lнших.отахових резервах 184
lнш1 oбopoTlll активи 190
Усього за роздiлом Ц 195 3 429

Ш. Необоротlri активIt, yTpllillyвalli для продаrку, та груплl вшбуття 200
ljrr, lrrttс 300 3 507

Пасив Код
Dядкlt

на ttочаток
звiтного tIспiолч

На кiнець
звiтttого перiоду

1 а J 4
I. В.пасllrlil капiтап

Зареестрований (пайовий) капiтал 400 3 300
В нсски до не]аре(,строваного статутного кап iTa,Ty .10 l
КапlтаJI у дооцlнках .105

дсljtаrховий капiтал 4l0 1

Емiоiйний дохiд 4t
Накопиченi KypcoBi рiзницi 4l
Резервний капiтал .1l

Нерозподiлений прибуrок (непокритий збиток) 420 (400)
неоплачений капiтал 425 ( ) (

)
Вкл!"lений капiтал 430 ) (

)
IHlli резерви 4з5
Усыlго зtt роздiлом I 495 2 902

П. fl,oBгocTpoKoBi зобов'язruIlIя i забезпечеtttlя
Вiдстроченi податковi зобов'язання 500
пенсiйнi зобов'язання 505

Щовгоотроковi кредип банкiв 510
Iншi довгоотроковi зобов'язання
,Щовгостроковi забезпечення 520
Щовгоотроковi забезпечення ви.Iрат персонs,ту 52l
I {iльове фiнансування 525
Благодiйна допомога 526
CTpaxoBi резерви 5з0
у томy чиолl:

резерв довгострокових зобов'язань

резерв збиткiв або резерв палежIlих виплат 532
резерв tlезароблеких премiй 5зз

QTpaxoBl резерви 534
[нвестицiйнi конIракти 5з5
Призовий фонд 5.10
Рс]ерв нд виплаry ддек-поry 5.15
}'сt,ого зrt роздi.полt П 595

Ш. ПoTo.1tti зобов'язаrlня i злбезпечеtllrя
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1600 592

видан
1 605

l lоточна кредиторська заборгованiоть за:

довгостоковими зобов'язаннями lбl0
товари, роботи, пос,[уги 16l 5 l
розрахтнltаNlи з бlоджетом 1,620 1

у гоцу чиоJtr ] Ilодатку на прибуrок |62|
ро:]ра\тtlками зl оlрахувапня |625 2
розраху[iками з оltлаr.и працi бз0 8

lol заоорг одержаII 635
l rO l(),llra NJ)gли lopobKa заоорговаIIlоть за розрдхунками з учасIlиками 640

кредиlороька заооргоtsанlоть lз внутlшItlх розраryнкiв 6.15
IloToчlta крелиторська заборговrrrriсть iаlФББвББlЙiiilотю 650

660
flоходи лrайбутttiх перiодiв 665

рочсI{1 коItlоlйнl доходи вtд перео,граховикiв 6,70

690
роfлl.попl б95 б05
IV. Зобов' язаrl l t я, пов' яз,rнi i пеБй рБiiiii-iiiБ

чтрilil|Yl}аншýlп д.пrl прола?h}, та l.pyпrrмll вllбуття
l700

BlrpTic'l'b aKTlltsil} llелержllвllого tletlcii:llloгo фошду 1ti00

l900 J 507

Буреllок fl енпс Сергir"rовIlч
ItepiBHltK

l-tl.цoBllrl1-I 61.хга.птср

l-ъБ'*",*. в lIорядкl,. воIаtlоi]леIiоNfу

Колiбабillа Лiлiя BiKTopiвHa

центральним органом викоIIавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi статистики

Z

(

l5l5

l5Jl

I lo1 очнl забезпечення



Пi7дпрпспlс,гво ТОВАРИСТВО З
кЕш,,

оБмЕ жЕною вIдповIддльш сr,j:Ё"$ 
-, -lтёffi:iу

Звiт про
за

(найменуванш)

фiпапсовi pe]},.:lbTa.tIt (Звiт про сlr<уппшй дохiд)
р.PiK 2019

I. ФП{АНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за flKY l80l

Стаття

,

Код
рrIдка

за звiтний
перiод

за андrогiчпшй
ltерiод

шопередIIього
Dol(v

7 3 4
2000

1IlL lll l Jclpoo]le н l сm Daxoвr п neмi i'
иhолrii'иiА-,,л^.,;

20]0
20] 1

201 2
-.."., lq rv Jwrw)r',1o)qPwUJlcпuL rlpeмlu. Balloвa Сv.\lа
.
пре"мiй

20]3
20]4

2050

R
: L с п I rUltlflKu J(I c,lпp(lxoвlL|vlu вuплаmilVuъ 2070

2090
2095 (
2]05

2110
21]1
21]2

якi оцiнююmься за

ulrl ,]

2120 l п
2I2] Г -

vvelv olU r.србlLпоёU бuзнqння 0lоло2lчнuх aKmuBiB i
сi.п ьс ь ко zо споdарс ь ко i' пDоОукui i.

2122

дпtiА ojA
2]23

r уu r rrDпl Dп lv.l I И
б Итпяти q а .rlrr lT

2 l30 ( +о0 ) (
)2l50 ( ) (
)

iA

2l80 27 ) ( )2IB]

.-....t,-,,,,," v.v ,.чуо.9пчсw бltlпцнн;t Ulолоzlчнuх акmuвiв i
с i.,t ь с ь ко zoc п оdа рс ь ко i' п р оdч Ku i i

2 ]в2

2190

Дохол в капlталl
2l95 ( +0о ( :)

ншi dliHaHcoBi
ншl дохоли

2200
2220

t,mо,му чuсlti:
doxid Bid блаzоdiйноi. dопомоеu

(!rlнянплЕt Dlrтno+,,

2240
)11 l

2250 ( (
l\qr rl t qll

-

IHTlli Brr-"-". Ъ 2255 ( ( )
-ryП|,,,б),r"к (зб"m

2270 (
)

2275



Фiнансовий результат до 0податкуuаrrrrrl
цэибуток 2290
збиток 2295 ( 400

Dи,|,рuги \дохtд.,1 з податку на приO}ток 2300
2305

1 l l c,t,I l 1,1 Q l н ill ac 0 t} I,lt,l резуль.[irт :

приб),тоlс 2з50
збиток 2355 ( 400 ( )

Продовження додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

КерЬник

Го.повнпй бухгалтер

ни хIд

Стаття Код
Рядка

за звiтнлll"л

перiол

за ана,rогiчний
перiод

попереднього
DокY

1 1 3 ,l
лUOцrнка \уцlнка) неоооротних активlв 2400
лOOцrнка (уцlнка) Фlнансових l нструменпв 2405
Накопl,тченi KlpcoBi рiзницi 24l0
1.autl(a lнrцого сукупного доходу асоцrйованих та спiльних
пlдцриемств

24l5

rншии сукупнии дохlд 2445
Il r lп l lr"l сукупн l rl",l ]@ 2450
lUдаток на приOуток, пов язаниЙ з lншиМ сукчпниN,r лохолом 2455

lцц,"1 сl,ку ltHu й дtlхiл пi с.пяl о"о.цаlпсчв ан, - 2460
\-y'tyllHllll лOхlд (сума ряДкlв zJsU, 2355 та 24б0) 2465 (400)

НИХ ВИТРАТ

Нitзва cTttTTi Кtlд
рядкil

за звiтнlll-r
перiол

3а анаrогiчнlлl"л
перiод

попереднього

рок-у
2 3 _l

lvlc I trP|dJlt,Hl Jа'lРаТИ 2500 9
DиTрати на оплату працl 25 05 97

25l0 2l
25l5 42
2520 258
2550 427

А

Назв:t с,гат,гi Код
рrlдка

За звir,нлll:i
перiод

за анаrогiчнlлli
перiод

пOпереднього

рOку
1 ) 3 4Lер9дньорI чна кr-цьruсть простих акцi й 2600

|.""Р'' Uьdnd UIJIJC шлькlсть простих акцtй 2605
26l0

26l5
д.\rlDrдlплп пd Uлну llpog'Iy акЦlю 2650

Колiбабiна Лiлiя Вiкгорiвна

1

Разоьr



IIiлприсмство'говАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю,,aоп r*urrr,,
(найменування)

Звi,г про рух гроrllовIIх KotцTil}

.Щата (piK, мiсяць, число)
за е.ЩРПОУ

за PiK 2019
(за прямlлм методом)

р.
Форма N3 Код за ДКУДГ-ТВбТDЙ_l

Стаття Код За звiтний 
"ерiол За аналогiчний перiод

попереднього Dокчl 2 з 4I. Рух коштiв у результатi опffi
Надходження вiд:
Р"-i.чцii'.родупцiI iu,робir,послryг) 3000 6

3005
3006

Цiл Ьового сЬiнанс}ъ aHrrr 30l0
30l l

замовниIOв 30l5
Надriодження ыд .,o"ep"eнrul аванс в 3020

3025

Tlпад\одження вlд вlдсоткlв за з€шишками коштiв на
потоlIнLfх ра\тнках

адltодлtення вtд ооря<никrв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5
l rqдлuллýtslгDl вlл оп9рацlиноl оренJи
г1 адходженruI вlд отриманrrя роя,ттi, авюрських
винагород

3040
з045

г1 а-lходження вlд с]рахових преrr t й 3050
3055
з095

з l00

l
Витрачання на oITJIaTy.
ToBapiB (робiт, посrryг)
_ ( 85 ) (

)r rрqцr з l05 7l (
!lдрd.\_чбаttь на сOцrальнl Заходи зll0

зl,_5
( l8 ) )Зобоu' пза H"l пйаЙ "'ТJЙБ lб ) ( )зllб

R
l(y на приоутоl( ( )Ulrryg_rqпM пq Url.lr(lly JUчOв язань З пОДаткУ на дОдаrry

вартlсть
зl17 ( ) ( )

рачанtlrl Hil оплату зооов.язань з lнших податкiв i збооi зll8 ( lб ) ( )BrTpaua nH" нiЪЙЙ aua"c," 3 l35 ( l89 ) (
)

з l40 6 ) ( )Url , Pq-|qnrul I1d Ul Lla l у цlJIьOВРrý BHecI(lB 3 l45
U,rrlJqlqnц п4 urlri{ly зOоов ЯЗань За СlрахоВими
контрактами

з l50
( ) )

з 155 ( ) ( -)
yq

tI,
з l90 (tt+l ( )
3195 -492

II. Рr,х коштiв у
Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй з200
нсоооротних активlв 320_5
Н ад*од*е"rо uйБ"маних :

вlдсоткlв 32l5

ffi з220
з225

lалходжсннrI вlд погашеннrI позик з2з0

з2з5
3250 l -

надходженнrI



Витрачання на придбання:

фiнансовlтк iнвестицiй з255 )
необоротних активiв з260 ( )
Виплати за деривативами 3270 ( (

Витрачання на наданнrI позик з275 ( (

Витрачанrrя на придбання лочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) (

Iншi платежi 3290 ( ) (

Ч l tc l I l l"l ;lyx lioltl,гilr вiд ilrBecтl lцiiil l оТ .Ii rl.iIbI locTi 3295
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

Надходження вiд:
власного капiтагу 3300 з з02
Отримання позик 3305
Надiодження вiд продажу частки в дочiрньому
пiдприемствi 33 l0
Iншi надходження 3340 бl8
Витрачання на:

Викуп власних аlщiй зз45 ) (

погашення позик 33 50
Сплаry дивiдендiв зз55 (

Витрачання на сппату вiдсоткiв зз60 (

Витрачання на сплаry заборюваностi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) (

Витрачання на прилбання частки в лочiрньому
пiдприемствi зз70

( ) (

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часткам у
лочiрнiх пiдприемствах зз75

( ) (

Iнrцi гцатежi 3390 ) (

Ч1lсt,ltl-л рух кош,гiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 з 920
Чисr,llй рух грошовl,rх коштiв за звiтниtl перiод 3400 з 428
Залишок коштiв на початок року 3405
Вгьпив зш,tiни валютнлтх KypciB на зtL,Iишок коштiв з4l0 (26\
Залишок коштiв на кiнець року 34l5 з 402

KepiBHlrK

Го.повний бухгаптер

Буренок Щенltс Сергiйовltч

Колiбабiна Лiлiя BiKTopiBHa



.Щата (piK, мiсяць, число)
I1iдприемство ТоВАРисТВо з оБМЕжЕноЮ ВIДПоВIДАЛЬнIсТЮ ''ГоУ кЕш'' за е.ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про власшцй кацiтал
за PiK 2019 р.

Код за ЩУДФорма No4

ВсьогоНерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

залишок на початок

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики
Виправлення помилок
Iншi змiни
Скоригований зали-
шок на початок ро
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний

Iнший сукупний
дохiд за звiтний

.Щооцiнка (уцiнка)
их активiв

.Г(ооцiнка (уцiнка)

Накопиченi KypcoBi
iзницi

Частка iншою суuупrого
ходу асоцiйованtт:i i

спlльних пlд
Iнший сукуп""И дохц
Розподiл прибутку:
Виплати власникаN,I

С.р"муuанЙ приОут"у

вiдрахуваннrr до
вного капiта

Сrъrа чистого прибуть1,,
належна до бюдх(еry
вlдповlдно до
законодавства
Суrа чисrо.о.rрифт,.у
на створеннJI
спецiальнtоi
цrльовж) rЬоrцiв



а чистою прибутIry

Погашення заборго-

Вилучення капiталу:
акцiй (часток

.,lених акцlй (часток)
Ану,товання викупле-
HlT:l акцiй (часток
Ви,чцення частки в
капiталi

N,tеншенtш ноNIlналь_
Hoi BapTocTi акцiй
Iншi змiни в капiталi
Прилбанrrя (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

разом змiн у капiталi

Керiвник

Головний бухгалтер

Буренок ffенис Сергiйович

Колiбабiна Лiлiя BiKTopiBHa


