
Додаток l
до Нацiовшьного положеtrня (стандарту)
бухгштерського облiку l "Загшьнi вимоги до фiнансовоi звiтtlостi"

!ата (piK, мiсяць,
Пiдприсмство Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю"МIЛОДН''
1'ериrорiя Шев,tенкiвський

органiзаuiйно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Вид економiчноi дiяльлtостi Iншi види кредитування
Середня кiлькiсть прачiвникiв 2 2Зб
Длреса.телеr|lон О+tОZ, КИtВ, u

Олиниця випtiру: тис, грII. без десяткового знака (oKpiM розлiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форпrа Nl2),
грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
складеtlо (зробиr,и позначку "v" у вiдповiлнrй rtлiтинцi)l

за ttацiоltальними положеIIIIями (стандартами) бухгаrтерського облiку
за пIilItttаролними с,ганлартаN{и t}iHaHcoBoi звiтrtостi

Баланс (3BiT пр0 фiнансовий стан)
I|a 31 грулuя 2021 р.

за С!РПОУ
за КАТо'I'ТГ t

за КоПФГ
за КВЕ!

коди
2022 0l 0]

40484607
Uл800000сl000 l 078669

240
64,92

Форма Nr1 Кол ra ,ЩКУ 1 801 001

лктив
Код на почяток

звiтного пепiодч
IIа Kirrctrb

звiтного пепiолч
1 3 4

I. Необоротнi аюиви
Нематерiальнi акr,иви 1000 l4 lз0 25 7з2

первiсlrа вар,riсть l00l 16 847 зз lз2
нitкопичеIlа апtортизаuiя l 002 2 717 7 400

I-1езавершенi капiталыli iнвестицii l 005 2 460 l9
CcHoBKi засоби l0 10 4 92б 40l9

первiсна BapTicTb l0l1 12 7з4 |4 449

знос 10 l2 7 808 l0 430

I lIвес,гицiйна нерухопtiсть l0l5
первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocтi l0 lб
знос lнвестицlиноl IIepyxoMocTl l0 17

I]овгосr,роковi бiологiчнi активи l020
tlepBicHa BapTicTb довгострокових бiологi.lних активiв l02 l
накопичеtIа амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв |022

Д,овгостроковi (lilraHcoBi iнвестицii:

якi об;tiков1,1оlься за ме]одом у,iilсгi R калi]алi
iнших пiлприемсr,в l 0з0

iHшri t]liHaHcoBi ittвестицii 10з5

Щовгост рокова дебiторська заборгованiсть 1040

Вiлсrрg.lgц1 податковi ак],иви 1 045

Гулвiл l 050

Jiлстро,rс,rri аквtзиttiйнi витрати l 060

3а:Iишоtt коштiв у центllа.lIiзоваltих страхових резервних фондах l 065

Iншi необоротlli активи l 090

Усього зд роздiлом I 1095 21 51б 29 770
II. Оборотнi аlсгиви

Заttаси 00 50
виробничi запаси 0l
незавершене виробництво 02

готова продукцiя 0з

товари 04

ПoTo,1rri бiологiчнi аt<тиви 10

flепозити перестрахування l5
векселi одеDжанi 20

,Щсбi,rоllська :заборгованiсть за пролукчilо, товари, роботи, rIосllуги 25 18 0з0 47 768
.I]ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l lз0
з бtоджетопt 35 з

у тому .tIлслi з податку на прибyток зб

/{ебirороька заборговаltiсr,ь за розрахункаN{и з llарахованих дохолiв 40 48 138 80 604

Щсбiторська заборговаttiсть за розрахункап{и iз BHyTpirlHix розрахyнкiв 45
lltпla пoтo,tlta дебiторська заборгtlванiсть 55 l 04 569 2з2 422
I-1оточнi (liHaHcoBi iнвестицii 60
Грошi та ix еквiвазtелrги 65 16 66l 46 56l

готiвка 66

рахунки в баtlках 67 lб 66l 46 56l
Витрати пtайбутlriх перiолiв 70
LIacTt<a пересr,раховика у страхових резервах 80

у тому числi в:

DезеDвах ловгостоокових зобов'
резервах збиткiв або резервах належних виплат l 182

резервах ttезароблених прелliй l183



ltIIIJих страхових резервах 184

Itзtlti оборотtli ак,гиtrи 90

Усього за Dоздiлом II 195 187 451 407 408
III. Необоротнi активи, }тримуванi для продаr{ч, тд грчпи вибугтя 200

Баланс 300 208 967 437 178

Пасив Код на початок
iтнпго пепiп

На кiнець

l 1 J 4
I. Власний капiтал

Заресстрований (пайовий) капiтал 400 з0 460 з0 460
13 ttески до tlезаресстроваltого статyтного капiталy 40l
l{attiтall r, лOоцitlt<ах 405

Лодаr ковий капiтал 4l0
сNllсlиIlии дох|д 411
llакOличенI KyDcoBl DlзtIиш 4|2

l'езервltий капiтал 4l5
l lерозttоttiлений прибуток (llелокритий зби.гок) 420 зз 0l0 24 зlз
I lсоtlлачений каltirал 425 ( ) (

[3Илу,tеllцli nnnlr,un 4з0 ( ) (

llltli рсзерви 4з5
Усього за розлiлом I 495 бз 470 54 113

II. Довгостпоковi зобов'язання i rабезпе
l3iлстрочеlli пола гковi зобов'язаltllя 500
гlеrtсiйrri зобов'язання 505
довгосr,r;оковi кредити баllкiв 5l0
l lluti ловгtlс,грокtlвi зобов'язаIIllя 2 lз9 100 000
l]овгосr,рокtrвi забезпечення 520

довгосr,роковi забезпечення витDат пеDсоналу 521
J_[iльове (titrансування

0лагодlина допомога 526
стпаховi оезеtlви 5з0

у ToNly числ':
резерв довгострокових зобов'язань

l53 l

резерв збиткiв або резерв llа,qеr(них виплат 5з2
рсзеDв IlсзаDооJIсllих пDеýl]и 533
iHlrli с,граховi рсзсрви 5з4

I нвес,гицiйrli коIlтDакти 535
ГIризовrlii фонд 540
I)сзсрв lta виллilту д),(ек-пот\, 545
}'сього за по]дiJIоNl II 595 2 139 l 00 000

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
копо,гкtlс,гtlоковi коелrtтrr банкiв l 600 5з 991
Всксслi ви;tаlli l 605
l loTo.tlla креди],орська заборгованiсть за:

довгостDоков}lми зобов'язаlltlялtи lб l0
i OBapll. р()t)оти, пOсл\,ги 16l5 64 000 44 з98
розрахункаi\Irl ] бlодr(ето}l 620 2 246 з24

у толtч числi з податку t;a пDибчток бzl 2 244 22
DозрахyнкаNIи зi с,грахуванllя 625 l 42l
l]озрахупкаNlи з оплати працi 630 1 4з4
ПtlTo,trta крсдиторська заборгованiсть за одержакими аваI{сами бз5
поточна кOелитоDська заборгованiсть за DозDахчнками з ччасl{иками 640 5 707
Пого,tна ltрелитоr;ська заборговалtiсr,ь iз BH\zTDiulHix оозDахункiв 645
l lolo.tHa крелlltорська заборгованlсть за c]l]axoBolo лiяльнiсткl 650
пото,lнi забезпечення 660 79з l 26з
цоходи пlайбчтнiх пепiолiв 665
Зiдстрочеtli комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 670
ttttli ttо-rочtli зобов'язання 690 ,76 зl7 I74 867

Усього за роздiлом III _z!}i;"5.]}_t. 695 143 358 282 405
IV. Зобов'язаlIltя, пов'язанi з tieoбofbTiliiйlt aKr

утр пмуванпNltl лля прOДяя{Уiт} гт)iпiмп B116,

]ми,
I

1700

1800
Баланс |.,,,| |:, 1 900 208 967 437 l18,срiвнпк \1?{

ц,1
o.,tolJllllii буIгалтер ti:

-ло""quпоaролмlнlстративно-територlмl

,::\:ffiй; ВlНIЧЕНКО ОЛЕКСlЙ ВIТАЛIЙОВИЧ

)них

г-7_
Cl,oPoжEItKo OKcAtIA BIKToPlBHA

громад,

] Визначас,гься в порядку, tsстановленому централыlим органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну гlолiтику у сt[tерi статистики

Kepi

I'o.пotlttrtii бчхг

т--7;;;;;;;


