
Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерськоrо облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоl звiтностi"

flaTa (piK, мiсяць, число)

ТОВ "ФК "lНТЕРСВlТ" (Фонди фiнансувlццrýудjецjlJgх)* за еДРПОУПiдrlрисмс,гво ТОР ]ФК "lНТЕРСВlТ" (Фонди фjнаLсуваl|rя,б_yдiвництlа)

господарюваt]ня за КоПФГ
за KBEff

Адреса, телефон

Територiя
Органiзацiйно-правова форма
Вид екоttомiчно'i дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв2

КбДи
2i22 lol |0l

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака

(Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), гроlчовi показники якого

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за нацiональни ми положенням и (стандартами) бухгалтерського облiку

за мrжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

(oKpiM роздiлУ lV 3BiTy про фiнансовi результати

наводяться в гривнях з копiйками),

Баланс (3BiT
на 31

про фiнансовиЙ стан)
rрудня 2021 р,

Форма N9,1 Код за ДКУД 1в0100]

Актив
Код

рядка
на початок

звiтного перiоду
На кiнець звiтного

перiоду
1 2 4

l, Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1 000

первiсна BapTicTb 100,1

накопичена амортизацlя 1 002

-lезавершенi капiтальнi iнвестицi'[ 1 005

эсновtli засоби 1010

первiсна BapTicTb 1011

знос 1012

l нвестицiйна HepyxoMicTb 10,15

[tовгостроковr бrологiчнi ак,rиви 1 020

]овгостроковi фiнансовi iнвестицi'[:
якi облiковуються за методом участi в капlталl lнших п|дпр

1 030

iншi фiнансовi iнвестицi'i 1 035

]овгострокова дебiторська заборгованiсть 1 040

3iдст роченi податковi активи 1 045

ншi необоротнi активи 1 090

Усього за роздiлом l 1 095

ll. Оборотнi активи
1100

lоточнi бiологiчнi активи 1110

1ебпорська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125

]ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

1,130 43 в29 41 625

з бюд*ето,r| 1135

у тому числi з податку на прибуток 1136

lнша поточна дебiторська заборгованiсть
,1155

Поточнi фiнансовi iнвестицi'i 1160
1165 2 906 1 872

llo/ 2 906 1 872
Рахунки в банках

Зитрати майбутнiх перiодiв 1170

ншБборогнИктивl4 1190

Усього за роздiлом ll 1195 46 735 43 497

,l200

Баланс 1 300 46 735 43 497

На кiнець звiтногона початок
звiтного перiоду

l. Власний капiтал
r,рований (пайориlи,I Igгltтц

тал у дооцiнках



Щодатковий капiтал
%Эезервний капiтал

1410
1415

, ,vyvJl lvдlJ lgпуlуl l lPylUy lUK (неll(JкриТИИ ЗОИТОК) 1420

Зилучений капiтал
%

Усцпrп аа паэнiнл.. l

1425
1 430

о9 рчJa_{Ir lvм a

1 495
ll. A1(Jt llJUlpoкoBl зооов,язання i забезпечення

Вiдстроченr податковl зобов'язання
1 500

{vul vv | учлчоl прсли lи UirHKIEi
-

,l5,10

Довгостроковi
Цiльове фiнаr
Уlьо_го за роз

1515

lсування
lдiлом ll

1 520
1525 46 735 43 497
1 595 46 735 43 497lll. Поточнi зобов'я

(opoTKocTpoKoBi кредити банкiв
ання l заоезпечення

1 600
|ч|чiпе крЕли lUPUbKa заооргованlСтЬ За:

довгостроковими зобов'язаннями 1610
|у| ,l615

рчJуолуr
1 620
1621

розр,ахунками з оплати працi
%lптпuui аэбоа.а,,о,,,,_

1 625
1 бз0

Цоходи майбуl
1 660

пlл l lgрlwлlБ
1 665
1 690
1 695

lV. Зобов'яза 1,1д'д! р]я за "iJlБЙБББ"Й.---..-_Цщ УУýяшфяS-фi}рродажу, та груп а м

,l активами,

!вибуття
1 700

Баланс
'i.',ф. 1 900 46 735 43 497

Керiвник

Головний
*-**Г 

код
2 Виз

uIrl Зав'ялич Ю.С.

с,rатисти ки

ьних одиниць та територiй територiальних громад.
центральниМ 0рганоМ виконавчоi влади, що реалiзуо державну полiтику у сферl


