
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 17 --
з бюджетом 550 458 515

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 584 427
Усього за розділом IV 620 5165 7903

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 18616 22186

Голова правління

Головний бухгалтер

________

________

Капука Віктор Андрійович

Рудинська Наталія Володимирівна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 4320 4320
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 9045 8904
Резервний капітал 340 86 86
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -- 945
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

1425513451380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- 28
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
28--430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --
Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

----480Усього за розділом III

зі страхування 570 123 154
з оплати праці 580 413 370
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3570 6437

з позабюджетних платежів 560 -- --

Облік надходження, реалізації, ліквідації, модернізації основних засобів здійснбвався відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби".
Визнання, облік та оцінка зобов`язань здійснюється відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов`язання". Непогашена в строк заборгованість за позиками
банку та за нарахованими відсотками на дату балансу відсутня.
Вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства.

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1232 2313

в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 39 80
Усього за розділом II 260 8143 11699

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 10 9

Баланс 280 18616 22186

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --


