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Додаток 1

до I{ацiонального положення (сгандарту)

60015

Фiнансова звiтнiсть Nlалого пiдприсмсr,ва

Пiдприсмство
КопЦпrаlъненекомерrдir:irrепiдприсмство''IртrirrсьrойлriсьrgдiцеятрпервинноiмеДдсо-санiтарноi

органiзацiйно-правова форма господарюваIiня

Вид економiчноi дiьцьностi

Середня кiлькiсть прачiвникiв, ос

.Щата(рiк,мiсшъ,!пlсло)
за €flРПОУ

за КоАТ}'}'
за КоПФГ
за КВЕ.Щ

код|
2020|01|01

38571999

3210900000

150
86.10

1.Баланс на 31 грулня 2019 р.

Форма Nч l-M Кол за.ЩКУfl 180 l006

Акгив

l

Код

рядка

На початок

звlтного року

На кiнець

звiтного перiоду

2 3 4

L
Нематерiальнi аюиви_

первlсна BapTlcTb
i

накопичена амортизацш
=Незавершенt капlтальнl lнвестицll

OcHoBHi засоби :_
первtсна BapTlcTb

Необоротнi активи
l000
100 l
1002 ( ) ( )

l 005

l0 l0 |2 228.| lз 2,70,4

l01 1 20 lз9,0 23 305,5

10 12 1 zяю,я ) ( t0 oзs,t )

l020

ll l030
l090

}'.""..," р"rдr""" I
1095 |2 228.I |з 2,10,4

f)6ппптqi
l 100 | 026"| | з02,2

послуги

l l03
lll0

25

гL ея пп?пяхvнками з бюджетом 1з5 33,8
UPUbKa

ппибшок l 1зб

сябопгова 55 l82,0 402,4

1 160

1 l65 |2,7 998,4

l l70
Dиlраrп моп\

190

195 | 22l,4 21з6,8

1200

1300 lз 449.5 lб 007,2

у ToNry числl з податý" на



Пасив Код

рядка

На початок

звtтного року

На кiнець

звiтного перiоду

l 2 3 4

I. Власнпr-r капiта.t
Зареестрований (пайовий) капiтал 400 6 724,з 6724,3

,Щодатковий капiтал 4l0 5 50з.8 5 548.0

Резервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибуток (нспокритий збиток) 420 524,9 3 305,5

неоплачений капiтал 425 ( ) (

Усього за роздiлопr I 495 |2,75з,0 15 577,8

II. f|овгос,гроковi зобов'язання, цiльове фiнансlвання та забезпечення 595

III. ПоточrIi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкlв 1600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lб l0
товари, роботи, послуги lб l5 8,з

розрахунками з бюджетом l620 5,8 6,4

у тому числi з податку на приброк 162]'

розрахунками зl страхування 1625

розрахунками з оплати працl l бз0 2з,9 9,1

flоходи майбрнiх перiодiв l 665

Iншi поточнi зобов'язання 1690 666,8 405,0

Усього за роздLпом III 1б95 696,5 429,4

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для
продах(у, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 lз 449,5 lб 007.2

2. Звiт про фiнансовi результати
за Pirt 2019 р.

Форма Nч 2-м Код за ДКУД l80l007
Стаття Код

рядка

Ja звlтнии

перiод

За аналогiчний перiод

попереднього року
l 2 з 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) )ппп 46 бз8,0 7 791,0

нш операцlинl доходи 2l20 )Ul 220,з

lнш доходи 2240 98,9 1 з7 l,з

Разом доходи (2000 +2l20 +2240) 2280 4,1 2з8,0 9 з82,6

Эобiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 з2275,5 ) ( 7 бз4,1 )

Iншi операцiйнi витрати 2 l80 l0 82з,з ) ( 1211,5 )

lншl витрати 2270 l з58,6 ) ( l2,1 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 44 45,7,4 ) ( 8 857,7 )

Фiнансовий резJJ]_hт4_:г до оподаткування (2280 - 2285)..'&, 2290 2 780,6 524,9

2з00 ( ) ( )

Чшсбffi,,прч"ýрт.р.lqIеF*тё*},"Ж,с0 * 2300) 2350 2 780,6 524,9

t{Ьрiвйик
l i.,l

ý Д.цфЙ
fеаелiiоалч
i**i,','--'_',' Левкiвський Андрiй евгенiйович

у*,s

I

(пiдпио) Z'.::' ;::' _ _ (iнiцiали. прiзвище)
J JшФоа Jф3&8яь1

Шистка Любов IBaHiBHa
(пiдпио) (iнiцiали, прiзвице)



l]po одержанш

(шталtll коюролюкlчого oplaHy, до якоre подасться

Зв1,1 гtро викорлtстанш дохсlдiв (прибlткiв)
неприб}тковоi органrзачi1)

ЗАТВЕРДЖЕНС)
Наказ MiHlcTepcTBa фiнапсiв
l7.06.20lб року N9 553

ý редакцii наказу MiHicTepcTБa

фiнансiв Украiни
28.О4.2017 Ne 469)

W
звIт

про BI|IсopIrcTalIHя доходЬ (пр rrбу,ткiв) HerrprtбyTKoBo:i оргаll iзачii
х Звr,l,ний

l
звiтнилi новий
уточr*оючий

2 lЗвiтrrий(Il()дilгк()вий) ttеlliод
201 9

3 |Звiтний iподатковий; перiод. що
IIк)€_"1,Lоя

гт-шыfl в-гтл

гт-lтБ,пФ r гтffil
Непрбуткова установа 1органiзаuiя) :

пliсыtlлii lцеtl,|,р llept]lllllloi rteлltlto-caHiтa;rlloT доllо]tlогlI"
Ко tlr, н а- r ь н е н cKoirl с 1r ц i ii н е t l iд п р ll с пtcTlro " l ;r п i l l cbKll l"l

kllillcbkli облас,гi

857 1 999Код за СДРПОУ

ГIili{а,гкtlва алреоа :

вr.,tиtlrl CajltlBa. ClrTt, _]8. rr, II'l IIFIL. Кl"tlВСЬКА об,l,. 08200

Гkrш^rв"й пц.к. l 0 l8 2 l0 l0
6 те,rфоп -l bOOts

М.rОiл*rлrИ,,-онРоп 09559l57l8

Факс 600 t 5

Рiшенttя про включенIul

дата 08.10,20li]
неприбутковоi органiзацii БТеестр},,]епр16Бкових уота н..lв r,a ор r,a Hi за ui ii

Nc l810з14600l13

I]O/\AI,KOBA IнспLjкLilя (IPI iIHCbKl,&1 рАион)
органiзаuii)

@iану,лoякoГoпoДaстЬoяЗвiтrrpoBикopисТанHядoхoлlB

47 2з8 0lб
llell р llбl"lrtollrlT tl 1rl,all iзаllii

(сt,пIа рялttiв 1.1 - 1.1l)
4 082 89l

залишк}l KOIJIT1B

лtlтаrtiI iсубсидii), фirlа trочваrrня-

дсржавнIDi цiльовlтх фонjIiв або
oTplo.raHi з державного або

у межах ,гехнlLIно1 допомогrl
40 ]47 58I

реалiзацii мети (uiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених установчt{ми

oo*yr.n nrr, таiабо -, йiй.п.пня нЪприбутковоi (лобролiйноi) дiяльностi, передба,tеноi

законоN,I дчя релiгiйних органtзацtй

l{алходження у tst{iхядl ;БоlютйГБа нсо Boi допомопl, добрt,lвiл ьних пожергвчва нь,

б-лаr,одiirна допомога



I

бронежилетi", u"-rо*.пих вiдповiдно до вiйськових станда[лiв), технiчних засобiв

спостережеЕ}UI, лlкарських засобiв та медIfiIiих виробiв, засобiв особистоi гiгiени,

пролуктiв харчуваннJI, преIп.lетiв речовою забезпечення, а також iншлтх ToBapiB, виконаних

робiт, наданих пос,ryг за'перелiко;, що визЕачаеться Кабiliетом MiHicTpiB Украiни, якi

добровiльно перерахованi (переланi) ЗбройнллIrл Сьтам Украiни, Нацiональнiй гварлii

ЙроТr,", Слуэкбi й.п.п" Украiни, Слrкбi зовнiшньоi розвiдки_Украiви, ffержавнiй
nfirnopoo"niИ сщ,rкбi Украiни, MiHicTbpcTBy внуцэiшнiх справ Украiни, Управлiнr*о

дЬр*u"поi tl*opon, YKpaiH", Д"р"rurrriЙ сщrкбi опешiальною зt]'язý- та захисlу iнфорiчrашii

Уфuiнr, iншЙ лтв.lреним вiдпЬвiдно до заксlнiв Украiни вiйоьковлол формуванням, ix
,,'йппп**, вiйськовrдл частинам, пiдрозлiлам, установам або оргаяiзацiям, що

у,триNýlоться за рахyнок коштiв державною бюджеry для потреб забезпечення проведеннJI

а нтитерор ист,лтчнt,li о пера uii

1 6.3

1,7

1.8

19 l81 482

BаpГloтЬактиBlB,oTpиМaнЮ(ypаз1пpипинeння@ёзультатiiiлiквrдaцii'
злиття, rtодi,lt1; приеднанIul або перетворення)

1.10

1.1l 838 637

(cpra ря:rкiв 2.1 -2,6)

2 44 457 48l

2I 4 082 89l
"р{а "ид^ткь 

Флlтрат) бюлжетноi установи (органlзацIi) за загальним фоцдом вlдпоtslлнo

до затВерДжених В устаноьтецому поряДкУ кошюрисiв . .

фсlнлtlпt тт-т l 685 568

-,_1 зб 045 0з5

2.4

2.4.\
2 4,2г,

"у.rи 
,-i iахиоry (касок,

бр1rнеж"л.rir, ur-rо*a*rих вiдповtдно до вiйськових стандаг,гiв), технi,tни;l засобiв

спостереженшI, лlкарOьких засобiв та медиЕIЕих виробiв, засобiв особистоi гiriеци,

прчлуптiв харчуваншI, пред4етiв речовою забезпеченгrя, а також iншкх ToBapiB, виконаних

рrrбir наданюi послуг за'перелiкЙ, що визначасться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, якi

добровiльно шерерахованi (переданi) Збройнrш Силам Украiни, Нацiональнrй гварлii

V*puirr, Сщжбi б.rп"*' Украiни, с,цЙоi зовнiшньоi розвiдки Уrсраiни, Щержавнiй

пр"порлоr"iй слуэкбi Украiни, MiHicTepcTBy внутрiшнiх справ Украiни, Упрашiнrпо

дЬрж#ноi o"opon' Украiни, Д"ржuuнiЙ слlrкбi спечiальЕою зв'язку ,га захIlс,ry iнфорrvrашii

Уфаiни, iншлшл yTBopeHlпl вiдпilвiдно до законiв Украiни BirfcbKoBlrлr iРорму-ванняпl, ix

з'едцанLшм, вiйськовtдЛ частинам, пiдроздiлам, установам аЬо орrанlзацlям, що

утрrrмуIотьоя за рахунок коштiв державного бюджеry для потреб забезпечення проведеншI

а нтитерор исr,lгtноi операцii

бк-,джегу о p.rvnuruii лiквiltацii (злиття,

2,4 з

2.5

2.(l 2 64] 987

Час,1,1ltlir II
вlв_ ч TON,IY чIlсл1: з

3.1гд
ос,тl,г), якi викорltстанi на

цiлi iншi, нtж фiнансуванrrя видаткiв nu y.pn-u"*, неприбутковоI органrзаuii, реалiзацii
мети (цi-пей, завдань) та напрямiв дtяльностi, визначецих установчими док}меIjтами,

таlабо дпя здiйсненн" пеприбlrковоi (добродiйноi) дiяльностi, передбаченоi законом лпя

релiгiйнпiорганiзацiй : j :: :

з.2

никiв ý,,Iаоникiв), членiв

пЬпр"буrкоuЙ органiзаuii, прашiвникiв (KpiM оплати ixHboi працi, HapaxуBaEI,IJI сдиною

.,,цiопо" ,r., внеску), члецiв Ърганiв управлiнrrя та iншлоi пов'язанlоi з нлш,tи осtб

ffi 18.002/100)

4

)
6

ltl. цlльов1 BHeoKI] та зiiсновникlв 1 LIленlв

lнш1 доходи

,одiйна допомога



i

ковоIU, ilсрiuд), Щчгшення (зменшення) податковог.' зоьов яз

уточнюеться 1позитивне (вiд'емне) зЕачеЕtul (уялок_6 ]_|:ry*:РР::"Т"jТ:::#ilН;'iййк;fi;;rй;;;;i ;;;;;_i, "*,и уйrпость9Ф;, або рядок 7 таб.цицi 2

iooor*u Ёп д" рядкiв 7-9 Звrry про вIlкористаншl доходiв (прибуткiв) неприбутковоi

органiзаuii 1+, -)

;у";;i жй;fi,;;лý, ви,IвJIено фuк. ,uн"ж"ншI податковою зобов,язання (рядок 8

таблицi 2 додатка вгl до йо*ru z_9 звiту про використанrrя доходiв (прибlткiв)

неприбуткtlвоi органiзачii)
гryнкгу l29, I

Гiеня, нарахс,вана на викоttанIш вимог пlдryнк _

рtlздiлу II I1одатковою кодекс{ Украiни, lб: l:ry: j.]]лU]ч:"::1т::
стаБ tZS глави l2
ВП до рядкiв 7-9

!"Й iip" urnopr"'u*,"" до*uдi,

G7r,rрййГфа ж енцi недоплати в уточшоючому Звiтi tlpo використаншI

дtlходiв ( док7х3%)

Звiт rtpo

резулt,тати
фiнансовоi

дiяльностi 7

Спрощений фiнансовий звiт
оу6'скrэ малого

Фiнаноовий звiт
суб'екта малого

Пркмir,ки
до рiчноi

фiнансовоi
звiтноотi

Звiт про
влаоний
капiтал

наявнiоть поданих до Звiry про

використання доходiв
(прибуткiв) неприбутковоi

органiзаuii додажiв
- форм фiнансовоi звiтностi 6

фilr а HooBi

наявнiсть
допоtlttення 8.щоповнення дсl звiту про виttористання доходiв (приблткiв) неtrрибlтtовоi органiзацiТ (заПОВНК'lСТЬСЯ i ПОДаСТЬСЯ ВiЛПОВiЛНО

до пункту 4б.4 cTaTTi 4б глави 2 роздiлу II Полаткового кодексу УкраТни)

Iнформаuiя, tIаведеЕа у Звiтi про використання доходiв (прифткiв) цii ,га додатках до ньою, с

с вгенiйови ч
вник повноважеlIа oco1-)it

Ф"""1р. цПнЙ номер облiковоi

платника податкiв або серiя (за

trаспорта 9;

KapTKIl
ваявностi) та номер

.Д,тdу:l;i'

{.л$ЁftiimЁrý-

м.п
(за наявностt)

за
ёfii.Lfl,,rtпяа
_qдlýоý*Е*J. jsJ,-

(щмс)

Го_цtlвний
tsеденнrI

[..'rрuЙ"лtй ttoruep об.цtксlвtli

(особа, вiдпс,lвiлальна

платника податкiв або серiя (за

паспорта 9 
1

картки
наявнооri) ,га номер

на приб}тоК пiдприемств, Звtт про викорисганrя доходiв (прибуткв) ЬпрiпОу,*о"1,_о|Y.iицir складасться за перiол з почrгку poKf (або i по"-ку визнанlul органiзаuii

неприб)тковою в уmноыеному порядку, якщо таке вк}нан}я 
"iooyno," 

пiзнiше) по осmннiй день мiсяця, в якому вчинено так€ порушенш,

2 Зазначаsться бшом (основна) cmBica попаткУ на прибуrок у вiлсотках, яка вФновлена пунктом l36,1 mTi l36 розпiлу Ш Полатковою кодексу Украiни,

] заповюеться у p*i самоmiйною виправленм помшки(ок) ,;;;;;;;;;* no**""*i" звirу Бо ""nopn.runr," 
доходiв (прибiтКiВ) НеПРИб}ТКОВОi ОРmНiЗаuii ВiДПОВiДНО ДО

стггi 50 mши 2 розпtлу Il Полшковою кодексу Украiни,

4 У вiдповtднж клiтинках проставляtrься позначка (+))

5 заповюmься у pBi злiйснснш опсраuiй з ryманiтарною допомоюю, (прибуткlв) неприб}а,ковоi орвнiзацii. Фiнансова

6 Подаеться вiдповiдно до Iryнкту ц6,2 cTmi 46 розлiлу I Подmковою *o,*:y y_lЧYj:::,?::"i,"" про використанш доходlв

звiтнimь с додmком до звiту ;"-;;;;;;;дiьiiu tпр"ог*iв) неприбрковоi органiзачii та йою невiд,смною чаmиною,

7 Заповrються бюджетними усmновами (орmнiзаuiями),

8 ЗаповЕrоfrься У pai поданм ршом зi Звiтом про використанш лоходiв (приб}ткiв) неприбугковоi орmнiзацii доповненш,

9 Серiя (за навяоФl) та номср паспорm з8начютьсядля фiзшнлоt осiб, якr мrcть вимiтку у паспортi про право злiйсrювати бу,чь-якi шатежl за серiсю та номером паспорта

п()сцдоt}иl\l и t слr,;кбовиьl и )

нсприбr t KrBoi оlrгаrriзачiТI-{я частина Звiту про виlФристання ,

кон гроJlюlочого органч. до
доходi в (rrрибуткi в) неприбутtювсli орган iзачi i заповн Iое,гься
'"*.о 

пооu.rося Звiт про виt(ористання лсlходiв (прибуткiв)

оссlбашtи


