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«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я»  

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р..  
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 12-55, які є 
складовою частиною фінансової звітності.  

                 КОДИ 
          Дата (рік, місяць, день) 20 12 31 

Підприємств
о 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

за ЄДРПОУ 31437750 

Територія Харківська область, Харків за КОАТУУ 6310100000 

Організаційно-правова 
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю 

за КОПФГ 240 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

за КВЕД 21.20 

Середня кількість 
працівників 

1643     

Адреса 61013 Харкiвська обл., Київський р-н, м. Харкiв, Шевченка, 
будинок 22, (057) 757-85-97 

 

Одиниця виміру: у тисячах гривень          

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):          
за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

       
за Міжнародними стандартами фінансової звітності  

   V    

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2020 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. Примітки 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи      

Нематеріальні активи: 1000 1,188 8,125  

  первісна вартість 1001 2,095 9,324   

  накопичена амортизація 1002 907 1,199   

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5,108 7,464   

Основні засоби: 1010 435,667 412,913  15 

  первісна вартість 1011 695,369 710,341   

  Знос 1012 259,702 297,428   

Інвестиційна нерухомість: 1015 - -  

Довгострокові біологічні активи  1020 - -  

Довгострокові фінансові інвестиції:     

 які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 

53,275 - 6 

  інші фінансові інвестиції 1035 - -  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -  

Відстрочені податкові активи 1045 3,895 9,342 13 

Інші необоротні активи 1090 1,572 586  

Усього за розділом I 1095 500,705 438,430  
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Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р. 
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4 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 12-55, які є 
складовою частиною фінансової звітності.  

Актив 
Код 

рядка 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. Примітки 

1 2 3 4 5 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 428,245  553,856  16 

Виробничі запаси 1101 269,915  279,149   

Незавершене виробництво 1102 32,289  83,773   

Готова продукція 1103 105,989  151,582   

Товари 1104 20,052  39,352   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,           
послуги 1125 597,891  696,411  17 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
   за виданими авансами 1130 20,023  35,261  18 

  з бюджетом 1135 21,058  45,099  18 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -  

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 125,045  101,738  19 

Поточні фінансові інвестиції 1160 178,803  176,466  20 

Гроші та їх еквіваленти 1165 33,469  8,926  21 

Витрати майбутніх періодів 1170 1,283 1,199  

Інші оборотні активи 1190 3,014  407   

Усього за розділом II 1195 1,408,831  1,619,363   

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200 - - 
 

Баланс 1300 1,909,536 2,057,793  

 

 

 

 

 

  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я»  

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р. 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 12-55, які є 
складовою частиною фінансової звітності.  

Пасив 
Код 

рядка 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. Примітки 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 366,295 426,295 22(а) 
Капітал у дооцінках 1405 - -  

Додатковий капітал 1410 - -  

Резервний капітал 1415 - -  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 479,007 407,817 22(б) 
Неоплачений капітал 1425 - (2,000)  

Вилучений капітал 1430 - -  

Усього за розділом I 1495 845,302 832,112  

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
 

  
 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -  

Довгострокові кредити банків      1510 - -  

Інші довгострокові зобов'язання 1515 612,923  426,156  24 

Довгострокові забезпечення 1520 13,198  11,881   

  забезпечення витрат персоналу 1521 13,198  11,881   

Цільове фінансування 1525 - -  

Усього за розділом II1 1595 626,121 438,037  

III. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 143,586  152,227  24 

Векселі видані 1605 17,743  10,703   

Поточна кредиторська заборгованість за:     

  товари, роботи, послуги 1615 205,094  185,790  23 

  розрахунками з бюджетом 1620 14,658  8,708   

    у тому числі з податку на прибуток 1621 10,879  4,047   

  розрахунками зі страхування 1625 6,909  5,150   

  розрахунками з оплати праці 1630 15,076  16,461   

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 

1635 

9,918 

 12,465   

Поточні забезпечення 1660 15,706 17,970  

Доходи майбутніх періодів 1665 - -  

Інші поточні зобов'язання 1690 9,423  378,170  24 

Усього за розділом IІІ1 1695 438,113  787,644   

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття1 

1700 - - 

 

Баланс 1900 1,909,536 2,057,793  

1Загальна сума зобов’язань повинна розраховуватись як сума рядків 1595, 1695 та 1700, що складає разом станом на 31 грудня 2020 р. 
1,225,681 тисячу гривень (31 грудня 2019 р.: 1,064,234 тисячі гривень). 
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Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) слід читати разом з примітками, викладеними на 
сторінках 12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

 
 

Стаття 
Код 

рядка 
2020 р. 2019 р. При-

мітки 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 2,304,235 2,038,351 7 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (1,761,550) (1,578,430)  

Валовий:     

     Прибуток 2090 542,685 459,921  

     Збиток 2095 - -  

Інші операційні доходи 2120 10,581 31,255 11 

Адміністративні витрати 2130 (106,748) (103,936) 9 

Витрати на збут 2150 (145,090) (140,731) 8 

Інші операційні витрати 2180 (150,734) (38,840) 10 

Фінансові результати від операційної діяльності:     

      Прибуток 2190 150,694 207,669  

      Збиток 2195 - -  

Інші фінансові доходи 2220 - -  

Інші доходи 2240 18,524 49,851 11 

Фінансові витрати 2250 (115,396) (105,865) 14 

Інші витрати 2270 (106,534) (5,946) 10 

Фінансовий результат до оподаткування:     

     Прибуток 2290 - 145,709  

     Збиток 2295 (52,712) -  

Витрати з податку на прибуток 2300 (19,972) (33,372) 13 

Чистий фінансовий результат:     

     Прибуток 2350 - 112,337  

     Збиток 2355 (72,684)   

Рядок 2180 «Інші операційні витрати» включає витрати на створення резерву очікуваних кредитних збитків відповідно до МСФЗ 9 за 2020 р. 
– 86,686 тисяч гривень (2019 р.: 10,409 тисяч гривень) (Примітка 10).

   КОДИ 

 Дата (рік, місяць, день) 20 12 31 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

за ЄДРПОУ 31437750 

 

Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік 

                      

        
Форма № 2 Код за ДКУД  1801001 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я»  

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) слід читати разом з примітками, викладеними на 
сторінках 12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття 
Код 

рядка 
2020 р. 2019 р. 

При-

мітки 

1 2 3 4 5 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -  

Накопичені курсові різниці 2410 - -  

Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств 

2415 
- - 

 

Інший сукупний дохід* 2445 1,494 (996)  

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1,494 (996)  

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом: 

2455 
- - 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1,494 (996)  

Сукупний дохід (збиток) (сума рядків 2350, 
2355, 2460) 

2465 
(71,190) 111,341 

 

*Суми, визнані в інших сукупних доходах, ніколи не будуть рекласифіковані у прибутки та збитки. 
 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
2020 р. 2019 р. 

При-

мітки 

1 2 3 4 5 

Матеріальні затрати 2500 1,451,717 894,790  

Витрати на оплату праці 2505 283,021 271,192 12(а) 
Відрахування на соціальні заходи 2510 55,930 57,370 12(а) 
Амортизація 2515 35,704 38,529  

Інші операційні витрати 2520 337,750 116,024  

Разом 2550 2,164,122 1,377,905  

Рядок 2500 «Матеріальні затрати» включає в себе матеріальні затрати за винятком собівартості реалізованих товарів. 
 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Стаття 
Код 

рядка 
2020 р. 2019 р. 

При-

мітки 

1 2 3 4 5 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -  

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 

2605 
- - 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2610 
- - 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

2615 
- - 

 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 
12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

                КОДИ 
                                               Дата (рік, місяць, день) 20 12 31 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

 за ЄДРПОУ 31437750 

 
 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2020 рік 

  

          Форма № 3    

              Код за ДКУД 1801001 

Стаття 
Код 

рядка 
2020 р. 2019 р. При-

мітки 

1 2 3 4 5 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

  

   

Надходження від:     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2,277,626 1,851,919  

Повернення податків і зборів 3005 - 30,026  

  у тому числі податку на додану вартість 3006 - 30,000  

Цільового фінансування 3010 5,372 3,520  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 84,662 64,693  

Надходження від повернення авансів 3020 670 10,701  

Надходження відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 
1,242 2,194 

 

Надходження від страхових премій 3050 79 57  

Інші надходження 3095 16,979 13,706  

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 (1,315,410) (834,026)  

Праці 3105 (238,962) (210,870)  

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (63,553) (56,335)  

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (97,830) (80,170)  

   у тому числі витрачання на оплату 
зобов'язань   з податку на прибуток 3116 

(32,251) (24,493) 
 

Витрачання на оплату авансів 3135 (634,352) (549,112)  

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (121) (5)  

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (3,715) (5,212)  

Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами 

3150 (46,574) (41,073) 
 

Інші витрачання 3190 (6,695) (7,339)  

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 (20,582) 192,674 

 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 
12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

                КОДИ 
                                               Дата (рік, місяць, день) 20 12 31 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

 за ЄДРПОУ 31437750 

 
 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2020 рік 

  

          Форма № 3    

              Код за ДКУД 1801001 

Стаття 
Код 

рядка 
2020 р. 2019 р. При-

мітки 

1 2 3 4 5 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

  

   

Надходження від:     

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2,277,626 1,851,919  

Повернення податків і зборів 3005 - 30,026  

  у тому числі податку на додану вартість 3006 - 30,000  

Цільового фінансування 3010 5,372 3,520  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 84,662 64,693  

Надходження від повернення авансів 3020 670 10,701  

Надходження відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 
1,242 2,194 

 

Надходження від страхових премій 3050 79 57  

Інші надходження 3095 16,979 13,706  

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 (1,315,410) (834,026)  

Праці 3105 (238,962) (210,870)  

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (63,553) (56,335)  

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (97,830) (80,170)  

   у тому числі витрачання на оплату 
зобов'язань   з податку на прибуток 3116 

(32,251) (24,493) 
 

Витрачання на оплату авансів 3135 (634,352) (549,112)  

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (121) (5)  

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (3,715) (5,212)  

Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами 

3150 (46,574) (41,073) 
 

Інші витрачання 3190 (6,695) (7,339)  

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 (20,582) 192,674 

 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

(продовження) 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 
12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

 

  

 

Надходження від реалізації: 
  фінансових інвестицій 

 

3200 73,680 - 

 

  необоротних активів 3205 16,901 11,528  

Надхоження від погашення позик 3230 89,055 185,025  

Інші надходження 3250 - 99,750  

Витрачання на придбання:     

  фінансових інвестицій 3255 - (232,078)  

  необоротних активів 3260 (12,354) (7,506)  

Виплати за деривативами 3270 - -  

Витрати на надання позик 3275 (167,588) (196,652)  

Інші платежі 3290 - -  

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 (306) (139,933) 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 

 
  

 

Надходження від:     

Власного капіталу 3300 58,000 25,000  

Отримання позик 3305 758,717 273,221 24(а) 
Інші надходження 3340 - 3,909  

Витрачання на:     

Викуп власних акцій 3345 - -  

Погашення позик 3350 (715,959) (237,274) 24(а) 
Сплату відсотків 3360 (111,696) (108,412) 24(а) 
Інші платежі 3390 - -  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (10,938) (43,556)  

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 

3400 
(31,826) 9,185 

 

Залишок коштів на початок року 3405 33,469 25,570 21 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

3410 7,283 (1,286) 
 

Залишок коштів на кінець року 3415 8,926 33,469 21 

Рядок 3095 «Інші надходження» представлений надхоженнями від реалізації послуг, які розкриті у даній фінансовій звітності у складі «Іншого 
операційного доходу». 

Рядок 3200 «Надходження від реалізації: фінансових інвестицій» представлений коштами, отриманими в результаті реалізації інвестиційних 
сертифікатів (Примітка 20) та коштами, що отримані в результаті реалізації інвестиції в капітал асоційованої компанії (Примітка 6). 

Рядок 3255 «Витрачання на придбання: фінансових інвестицій» представлений коштами, внесеними в статутний капітал асоційованої 
компанії (Примітка 6), та передоплатою за інвестиційні сертифікати (Примітка 20). 

Рядки 3230 «Надходження від погашення позик» та 3275 «Витрати на надання позик» представляють собою рух грошових коштів в рамках 
фінансових допомог виданих (Примітка 19). 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
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Звіт про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

  КОДИ 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

Дата (рік, місяць, число) 
21 01 01 

 за ЄДРПОУ 31437750 

 Звіт про власний капітал за 2020 рік 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801011 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро-

ваний 
(пайовий)  

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатко-

вий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокри-

тий 
збиток) 

Неоплаче-

ний 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

Залишок на початок звітного року  4000 366,295 - - - 479,859 - - 846,154 

Коригування:           

Зміна облікової політики  4005 - - - - - - - - 

Виправлення помилок  4010 - - - - (852) - - (852) 

Інші зміни  4090 - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок звітного 
року  4095 366,295 - - - 479,007 - - 845,302 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період  4100 - - - - (72,684) - - (72,684) 

Інший сукупний дохід за звітний період  4110 - - - - 1,494 - - 1,494 

Внески учасників: 
Внески до капіталу  4240 

60,000 - - - - (2,000) - 58,000 

Вилучення капіталу: 
Інші зміни в капіталі 4290 

- - - - -   - 

Разом змін у капіталі  4295 60,000 - - - (71,190) (2,000) - (13,190) 

Залишок на кінець звітного року  4300 426,295 - - - 407,817 (2,000) - 832,112 

 
1Загальна сума сукупного збитку повинна розраховуватись як сума рядків  4100 та 4110, що складає разом (71,190) тисяч гривень. 

 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

  Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 
  Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 
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Звіт про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 12-55, які є складовою частиною фінансової звітності.  

  КОДИ 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я» 

Дата (рік, місяць, число) 
20 01 01 

 за ЄДРПОУ 31437750 

Звіт про власний капітал за 2019 рік 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801011 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро-

ваний 
(пайовий)  

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатко-

вий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокри-

тий 
збиток) 

Неоплаче-

ний 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

Залишок на початок звітного року  4000 341,295 - - - 368,518 - - 709,813 

Коригування:           
Зміна облікової політики  4005 - - - - - - - - 
Виправлення помилок  4010 - - - - - - - - 
Інші зміни  4090 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на початок 

звітного року  4095 341,295 - - - 368,518 - - 709,813 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період  4100 - - - - 112,337 - - 112,337 

Інший сукупний дохід за звітний період  4110 - - - - (996) - - (996) 

Внески учасників: 
Внески до капіталу  4240 25,000 - - - - - - 25,000 

Вилучення капіталу: 
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - - 

Разом змін у капіталі  4295 25,000 - - - 111,341 - - 136,341 

Залишок на кінець звітного року  4300 366,295 - - - 479,859 - - 846,154 

 
1Загальна сума сукупного доходу повинна розраховуватись як сума рядків  4100 та 4110, що складає разом 111,341  тисяча гривень. 

 

 


