
8одаток 1

до Ёац|онального положення (стандарц) бухгалтерського
обл!щ'| "3агальн! вимоги до ф|нансово1' зв|тност!,*

;:. _ ,;"_^4!б
!ч!'\

{
}жгородський район, село йинай

']: _: - 3ац!йно_правова форма господарювання 24в
,: :';оном!чно[ д!яльност! Функц!онування спортивних сйорйй

:.:,::.я к!льк!сть прац!вник!в 1 49
.".,:3эателефон3акарпатськаол.Р{ародна,78

3а коАтуу
за копФг
3а квЁд

ф

н{"0д {,'']

2021 | с}1 !, 11

41 з'1 963 2

21101 00000
244

93.1 1

форма [ч|р1 (од за дкуд 1 в01 001

Актив
(од

рядка
на початок 3в!тного

пер!оду
Ёа к!нець 3в|тного

пер!оду
1 2 3 4

|. }!еоборотн| активи
,|

!]* Ё ,-'э-ер:альн! активи
1 000

21 19

] э: в!сна варт!сть ] 001 22 22
- э 1эпичена аморти3ац!я 1 002 (1) (3)

[*: за зершен| кап!тальн! !нвестиц!| ] 005 359
;_эзн{ заооби 1010 1в дд20\-'\)

еэ в!сна варт|сть 101 1 58 667
1012 (40) (114)

[ - э э :-иц! йна нерухом!сть 1015
э! в1сна варт|сть !нвестиц!йнот нерухомост| 1 0'16

э -: с |нвестиц|йно} нерухомоот! 1о1т

''; 
: э']отроков| б!олог!чн| активи ] 020

- еэв!сна варт|оть довгострокових б!олог:чн их актив!в 1421
_ ] :1$пичена ам0ртизац.я довгострокових б!олог!чних актив|в 1о22

::г- ] 3 - ээтроков| ф|нансов| |нвестиц|т:
; :5л]ковуються 3а методом участ| в кап|тал! !нших п!дприемств 1 030

]! -- ]э]нансов! |нвеотиц!т 1 035
о кова де6|торська заборгова н |сть 1 040

,: _ ]_|9чен! податков| акту1ви ] 045
1 050

'::: 
.: :_о?чен| акв!зиц!йн! витрати '1 060

]:.,-,#:;9(ко%л|3ованихстраховихре3ервнихфондах 1 065

- |еоборо[н| активи 1 090
Р ];эФго за ро3д|лом ! { 095 з98

!|. Ф6оротн| а:стиви
1 100

504
3,ц0обнич! 3ап ас1А 1 ''!01 5о4
_ э3а вершене виробництво 1 102
э-о ва продукц|я 1 '103

эза0и 1 144_ 
-_эчн| б!олог|чн! активи 1110
: _ ;3ити перестрахування 1115
'э "':ел| одержан| 112о

=5 тороька заборговащ!сть 3а продукц!ю, товари, роботи, послуги 1 \ ./\

Ё=5 -0рська заборгован!сть 3а розрахунками:
з а виданими аваноами

11

з эюджетом

1 :?му числ! 3 податку на прибуток
г'-3] -ороька 3а0оргован|сть 3а ро3рахунками 3 нарахо33гя4)ч'
;:х33!Б
г*_:]'тФ!ёБ(а 3аооргован!сть за розрахунками |з вну'тр]цн )

ш:: зэахунк|в

- э п о]оч на деб!тороька заборго ва н !оть

!- : -эчн! ф!наноов! !нвестиц|т
!]_: -;! та :х екв!валенти 310

цв



]:т!8(3 1 166
=ахунки в банках 1 167 5!!

|п --":эти майбутн|х пер!од!в 117 о
|[* : :_',а перестраховика у страхових ре3ервах 1 180

' -огйу чиол| в:

: е 3'ервах д0вг0строк0вих зобов'я3ань
1181

--:зервах збитк|в або ре3ервах належних виплат 1 182
: эзервах незароблених прем|й ] 183
- !их страхових резервах 1{84

'! 190 9 [5
: :]ього за розд|лом || { '!в5 1 759 31 66

1 |''!еоборотн! активи' утримуван| дл|я продажу' та групи
ви6уття { 200

:''1анс { 300 2157 3738

ф

!!!ц':'

[1асив

8. 8ласний кап|тал

,::;: э9отров анузй (пайовий) кап|тал

:Ё - =:(и до незареестрованого ст ого кап!талу
|-' .- -ал у дооц!нках
-: - э_ковий кап!тал

!-'ц;о!йншй дох|д

)
_ акопичен! курсов| |3ниц|

_' :: эзпод|лений приб итий збиток
_: ] '']лачений кап|тал

[ - - ое3ерви
]^/ ;ього за розд|лом !

!|. $овгостроков| зо6ов'язання ! забезпечення
]:: -' ]-99чен! податков| зобов'я3ання
'_ 

: -,э1йн| зобов'язання
п,_ ] 3 -эстроков! кре дшту, банк|в
|'' -- довгостроков! зобов'я3ання

-: з -эстрок0в! забезпечення
_]овгостроков| забезпечення в ат персонал

, - ,_ 
= 
ове ф!нансування

3лагод!йна допомога
,|, -'_'] ахов! резерви_эму числ!:

:е3ерв д0вгоотрокових зобов'язань
:е3ерв збитк!в або ре3ерв належних виплат

)
---щ! 

страхов! резерви

:е3ерв не3ароблених прем!й

111 - зестиц|йн| контракти
;*:,'зовий фонд
:,-:эерв на виплату джек_по
"}':ього за розд|лом |!

|8Ё" |-1оточн| зобов'язання | забезйечення
5 :, эткостроков| кредити банк|в

:-эчна крёдитЁрська заборгован|сть 3а:
:о вг*ЁтрФкФвими зобов'язаннями
"овари, роботи' посл
: о3рахунками з бюджетом

, 1ццу числ! з податку на приб
: озрахунками 3! страхування
:озрахунками 3 оплати прац|

:_эчна кредщ9Рська заборгован!сть 3а одержан 
'1|,]1и 

авансаЁ]''1
, ]_3]Р!а кредитор6ька заборгован!сть 3а ро3рахунками 3

]' *:эниками

: ]_3.]на кредит0рська забо гован!сть !з внуто|шн!х о3!3цг; к1в

:!_ :-эчна кредит0рська забо го ва н !сть 3а страховою
:!* : -эчн! забе3печення

,Ё: . эди майбутн!х пер|од|в

|о |(.,

очаток
зв'тного пер!

а к!нець 3в
пер!оду

(1 12э) (77 45\
( 1 624)

][-.трочен| ком|с|йн! доходи в1д пе естраховик|в
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поточн| зобов'язання
3а ро3д|лом |!!

имуваними для п , 7Ё групами впл6

!**вник

;Ршювний бухгалтер
(п!дпис)

ко8.8./

./

ржавну пол!тищ у сфер| статистики.
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