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flата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ
за КАТоТТГ l

коди_
бЯТоz l 0t

бIзslzв0

-тбrГ
/, анiзацiйнФправова форма rосподарювання

за копФг
за КВЕД

Вид економiчноТ дiяльностi

Середня кiлькiсгь працiвникlв

(3Biry про сукупниЙ дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться

ё-"д""о (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за нацiональними положен ням и (стандартами) бухгалтерсЁкого облiку

про результати
в гривнях з копiйками)

за мiжнародним и стандартами фiна нсовот звiтностi
Баланс (3BiT про фiнансовий стан)

ira 30 Червня2022р-

ч

Ng1 за ДКУ, 1Е01 001

Аtсив
код

рядка
на початок звlтного

перiоду
l,{a кIнець звlтного

перiоду

1 000 101 5 989

1001 1119 1 131
первiсна BapTicтb ,1002 (1 04) (

1005 25848 26576

эсновнi засоби 1010 356893 352384

первiсна BapTicTb 101 1 в37192 843з70

знос 1012 (480299) (490986)

нвестицiйна нерчхомiсть
,1015

@iiepyxoMocTi 1016

знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 1017
1 020

перЫсна BapTicTb довгострокових б]9!91I!иlIзцI9l9 1021
1о22

IовгострбковiФПаliсовГii вести цii:
lki облiковуються за методом участi в капiталi iнlчих пiдприемств

,1030 17 17

ншi фiнансовi iнвестицiТ 1 035

fовгострокова дебiторська заборгован icTb 1м0
3iдстроченi податковi активи 1 045

lдвiл 1 050

3iдстроченi аквiзицiйнi витрати 1 060

залrиrлок койтiв у централiзованих страхових резервних фондах 1 065

ншi необоротнi активи
,1090

усьоrо за роздiлом l 1095 383773 379966

Il. Оборотнiактиви
1 100

7969 111з2

Виробничi запаси 1 101 7969 111з2

Незавершене виробництво 11о2

Готова продукцiя 1 103

Товари 11о4

]оточнi бiологiчнi активи
,l,|,|0

]епозити перестрахування 1115

3екселi одержанi 1120

Ъбпорська Йборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послугл 1125 47234 60850

]ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

,1 1з0

з бюджетом 1 135

ч ToMy числi з податку на приброк 1 136

1 140

1аъттэт свътаьо р ki ва н icTb за роз раху н ка м и l з в н утр l ш н lx

эозоахчнкiв
1145

iiша поточна дебiторська заборгованiсть 1 155 1з626 13078

'Iоточнi фiнансовi iнвестицiТ 1 160

рошl та lx еквlваленти "l 165 14097 461 8

Готiвка 1 166

Рахунки в банках 1167 13891 4251

витрати майбутнiх перiодiв 117о 54

.lacTka пёDестоаховика v стоахових резервах 1 180

у тому числl в:

резервах аовгостроц99ц4ýбоg Е9I9
1 181

резервах зГипriв або резервах належних ви 1182

j.:

.+:

:З;



резервах незароблених премiй 1 183
lн[rJих стрqхових резервах ,l 184

lншi оборотнi активи ,l 190 3965 4455
7 ubu. () Jа роздlлом la 1 195 86945 942в7

у l Prмyrrcн. лrlя продах(у, та грУпи
вибуття 1 200

Баланс
1 300 470718 474233

Пасив код
рядка

па ll(Jчаток
звiтного перiоду

па кlFiець звlтного
перiоду

z J 4
l. Власний капiтал

Jареестрований (пайовий) капiтал 1400
427389 480741

внески до незареестрованого cTaryTHoio капiталу 1401
(апiтал у дооцiнках 1405 217944 20851 8
1одатковий капiтал ,1410

82895 47749
Емiсiйний дохiд 1411

tiакопиченi KypcoBi рiзн Йцi 1412
Резервний капiтал 1415 4908 49о8
Нерозподiлений прибугок (непокритий збиток) 142о (346088) (з62342,
неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал 1430
ншl резерви 1435
/сього за роздiлом l 1495 387048 379574

ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення
3iдстроченi податковi зобов'язання 1 500

lенсiйнi зобов'язання ,1505

]овгостроковi кредити банкiв 1510 9016 901 6
нч.ti довгостроковi зобов'язання ,l51 

5
]овгостроковi забезпечення 1 520

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521
-{iльове фiнансування 1525 4565 4о24

Благодiйна допомога 1526 428о 4000
)TpaxoBi резерви 1 530

у тому числl:
резерв довгострокових эобов'язань

-1531

резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премiй 1 533
iншl cTpaxoBi резерви ,l534

нвестицiйнi контракти 1 535
1ризовий фонд 1 540
Jезерв на виплату джек-поту 1 545
t/сього зз роздiлом l] ,l595 1358,t 1 3040

lll. Поточнi зобов'язання i забезпечення
(opoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

3екселi виданi 1 605
lоточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 161 0

товари, роботи, послуги 1615 44108 554ц
розрахунками з бюджетом 1 620 3451 6030
у тому числi з податку на прибуток 1621
розрахунками зi страхування 1625 862 592
розрахунками з оплати працl 1 630 3953 3230

lоточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1 635
lоточна кредиторська заборгованiсть за розрахункайй Г
/часниками

,l640

lоточ на кред иторська заборгова HicTb iз внутрiшнiх розрахЙБ ,1645

lоточна кредиторська заборгованiсть за страховою дtяльнiстю 1 650
lоточнi забезпечення 1 660
lоходи майбрнiх перiодiв 1 665 8431 8591
3iдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1 670
ншi поточнi зобов'язання 1 690 92u 7732
l/сьоrо за роздiлом lll 1 695 70089 816,19

lv. Jооов,язання, пов'язанi з необоротними активами,
утри муваЕUФlаодахry, та групам и вибчття 1 700

1800
Ьаланс /tqiolJ+ е-ЛЦc;сr]о\_.-\ _,r2 1 900 470718 474233

Керiвник
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1 Коди9iкатор)
2 Визначаетюя

омад,
J;;J;.TSЗр;ii'g; органом виконавчоj влади, ц,р реалiзуе державну полiтику у сферi статистики,


