
Долаток 1
до Нашонального положения гстанларту)
бухгалтерського облгку ] "Загальн: ВJ!МОПI до ф.нансовот звггносп"

Дата (ргк. мгсяць. число)
Пгдприсмсгво комънхльнв пшш-иемство-чвгнптвськпп ОБ.IlАСНИЙ молодгжний за Е:ДРПОУ

ТЕАТР" чвнппвськог оьлхсног РАдIl

КОДИ
2021 110 101

05458910

L'A74100390010122363
150

90.01

Територiя ЧЕРНIПВСЬКА за КАТОТТГ 1

_K_o_m-"у._н_а_л_ь_н_е_П_i,-д:_п_ср_и~е_м_с_тв_о за КОПФГ
Вил економгчног дiяльностi Театра.lьна та концертна дiяльнiсгь З8 КБЕД

Середня кiлькiсть працiвникiв _7_9---,=-_,--_=====-====~~~_:__,=---,--,-,-.,--,- _
Адреса. телефон вулиця Родiмцева. буд. 4. м. ЧЕРНIПВ. ЧЕРНIПВСЬКАобл.. 14000
Одиниця вимгру. гис, IрН. без деся гкового зннка (окргм рu.3дiJJУ IV Звггу IIра фгн ансов: Рt::Jу.1ЫН1И

Н22). грошовi показники якого наводяться в гривнях з когпйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клгтннш):

за нацюнальними положениями (стандартами) бухгалтерського облгку

за мгжнародними стандартами фгнансовог звiтностi

Органгзашйно-правова форма господарювання

(Зв: JY ир" сукупний дохгд) (форма
674118

Форм" .1'(,1 Код," ДКУДI 1801001
Кпд На початок На кгнець

х к т и в РЯД"':Н звггного пергоду звiтного перюлу
1 2 3 ~

1. Необоро пи активи
Нсмагсргальн: ак гиви 1000 9 7

первгсна варпсть 1001 17 17
накопиченв амортизашя 1002 8 10

Незавершенi капiтальнi .нвес гицп 1005
Основн: засоби 1010 1233 1222

первiена варпстъ 1011 1 852 1914
зное 1012 619 692

r нвесгишйна нерухом.стъ 1015
псрвгсна варпстъ гнвестишйно; нерухомосп 1016
зное гнвсстишйно] норухомосп 1017

Довгостроковi 6iологiчнi активи 1020
первiена варпс гь довгосгрокових бюлопчних активiв 1021
накопичена амортизацiя довгос грокових бюлопчних активiв 1022

Довгостроковi фiнансовi .нвесгнцп:
якi облгковмотъся за методом учасп в каппал.
гнших П1ДПРИСМСТБ 1030

iншi фiнансовi гнвесгишг 1035 -
Довгострокова дебггорська заборгованiсть 10-10
Вшсгрочен: податковi ак гиви 1045 -
Гудвгл 1050
Вшсгрочен: аквгзишйн: витраги 1060
Залишок кош пв х цсн гралгзованих страхових резервних фондах 1065
Iншi необоротнi акгиви 1090
УСЬОГО за роз.п.том 1 1095 1 Н2 1229

П. Оборотнi актнви
Запаси 1100 172 134

внробничi запаси 1101
незавершене виробництво 1102
готова продукшя 1103 -
mвари 110"

По гочн: бюлопчн: активи 1110
Депозити перестра"'Ування 1115
Вексети одержанi 1120
Дебгторська заборгованiсть за продукшю, товари. роботи. послуги 1125 2
Дебгторська заборговангс гь за розрахунками:
за виданими авансами 1130
1 бюджетом 1135

~ )ОМ) числi з податку на прибугок 1136
Дебггорська заборговангсгь за розра:\.-у'нками 1 нарахованнх дохошв 1140
Дебiторська заборгованiсть за розрю'унками iз внутргшнтх розрахунк.в 1145
lнша поточна дебгторська заборговангсть 1155 8
Поточнi фiнансовi гнвестицп 1160
Грошi та i\ еквгвален ги 1165 31 156

го пвка 1166
ра.\") нки в банках 1167

Витрати майбутнгх пергодгв 1170
Час тка перестраховика ~'стра.'\ОВИ:\ резерва:\ 1180

у TO\lry числ: в:
резервах довгострокових зобовязаиь 1181
резерва:\ збиткiв а60 резервах належних виллат 1182 -

Баланс (Звiт про фгнансовий стан)
на 30 верееня 2021 р



резервах незароблених премгй 1183
гнших стрвхових резервах 118~

1 ншi обороти: активи 1190
УСЬОГО за розшло •• П 1195 2\1 292

Ш. Необоротнi яктиви, утримуван! .).'1Я пролажу. та груп» вибуттн 1200 - -
Бал ан С 1300 1453 1521

Пасив Кол На початок На кзнець
РЯ.'ll<а звiтного nepio.'l,Y звiтного перюду

1 2 3 4
1. Власпий капггал

Зарессгрованнй (пайовнй) каппал 1~00 133 133
Внеоки ,]0 иеэарессгроваиого статутного катиталу 14U1
Kani га..1у доошнках 1~05
Додатковий катитал 1410 953 975

емiсiйний дохщ 1411
накопиченi курсов] рiзницi 1412

Резервний каппал 1415
Нерозпошлений прибулок (непокритий збиток) 1~20 95 224
Неоплачений каппал 1~25 ( ) ( )
Вилучений каппал 1~30 ( ) ( )
1ншi резерви 1~35
у ('ЬОГО за роздгло •• [ 1495 [ 181 1332

П. Довгостроков] зобов'взанпя i забезпечення
Вглс грочен: полатков: зобов'я зання 1500
Пенсiйнi зобовязання 1505
Довгостроков. кредити банкгв 1510
1ншi довгос троков: зобовязаиня 1515
Довгостроков; за6езпеченнл 1520

довгосгроков: за6езпечення витрат персонату 1521
Цгльове ф.нансування 1525 -

благолгйна допомога 1526
Страхов; резерви 1530

~ тому чист: 1531
резерв довгострокових зобов "язаиь

резерв зби гкгв або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премгй 1533 -
iншi страхов; резерви 1534

Iнвестнцiйнi кон гракти 1535 -

Призовий фонд 15~0
Резерв на виплату джек-поту 15~5
У СЬОГО за роз.илом П 1595 - -

Ш. Поточнi эобовязання i забезпечеиня
Корогкос гроков: крелити банкiв 1600
Вексел. внданi 1605
Поточив кредиторська эвборгован.с тъ за:
...1.0ВГОСТРОКОВН\1И 1060В'ЯЗ8ННЯМИ 1610
товари. робо ги. ПОСЛ~ТИ 1615 8 24
p01pax~ н КЗ;\1Н 3 бюдже гом 1620 2
! ТОЧ~ ч исл: '3 пода тку на прибуток 1621

рО1рА",! нками зi стра.'\}'вання 1625 2
розрахунками з оплатн праш 1630 6
Погочна кредигорська заборговангс гъ за одержан ими авансами 1635
Погочна кредиторська заборговангсгь за розра,,~'нками з учасиинами 1640
Поточна кредигорська заборговангс тъ iз внутрiшнiх розрахункгв 16~5
ПОТОЧИЛ кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiсno 1650 -
Поточнi забезпечення 1660
Доходи майбутнгх пергодгв 1665 254 165
Вшс трочен: комiсiйнi ДО\:ОДН вщ пересграховикгв 1670
lншi поточнi з~ння 1690
)'СЬОГО~~П3.'liдо,,~ 1695 272 189
// [". З~fr.fА'заНI:~~заlli з нееборотними активами 1700 - -

~ УЧ~\1)'вa..v'"lI . продажу, та групамп вибуггя

,Т. Чиета вар псть активiЬч;lе!tержЛ~ЙI(го пенсtlЩЬ6!.ф1щвУН 1800 -

,Бil.lirнс - '\ '"' \ \ Ci3rEh 1900 1453 [ 521

"'р"'"". f & }i; t,i.J.r. L'Ц) ,,'т , 1-"_'1:j
j1~ ьэлхвгн €BГEH во.чодимпговпч

'- ()-::- !:.}) ,1,I,(Ч,.JМа""-JС-;n:О

~~~I{; бухгалтер
i(_'u .чг /edf4't'3."1~

Примаченко Грина [ваншна

,
~~pа мiнit;:Ф"Тi1ВНО- риторгальних одиниць та тери горгй терн горгальних громад.

: Ви зна св в поряд гановленому центральним оргшюr-.I аиконавчот влади. що ревлгзус державну полпику у сферi статистики.


