
додrгок l до Нацiоlвльною положенlrя (сгаrцарry)
б}хIшreрськоrc облiку l "Загsльвi вимопл до фiнансовоi звiтностi''

Одиниця вимiру: тис. фн. без десяткового знака
Складено (зробнтt позначку "v" у вiдповiдяiй клirинцi):

за нацiональними полоrсeннями (отандартами) бlжгалтероького облiку
за мi:лсlародниrлr стандартами фiнаноовоi звiтноотi

Ба"rанс (Звiт про фiнаrrсовий стан)
на 3l грулня 2022 р. =]Форма Лэl кол за Щ(у[[-Iзоtооi

Актив
код

рядка

на початок

звlтного перiолу

IIа кiнець

звiтпого перiод5r

l , 3 4
I. IIеоборотнi аlстиви

HeMaTepiMbHi активи l000 l5l 0l5 150 914
первiона BapTioTb l001 15.1 214 |54l 22l
пакопи1lепа аморfiзацш 1002 з 199 3 307

Незавершепi капiтальнi iнвесrицii l005 з 64з 608
OoHoBHi засоби 101 0 96 729 9з 966

первlсна варпотъ 10l l 266 l08 2,18 242
зноо 10l 2 |69 з79 l84 276

Iнвесшцiйна HepyxoMioTb 10l5
Первiона вартiоlъ iнвеотицiйноi HepyxoMooTi 101 6

Знос iпвеошцiйноi HepyxoMocTi 101 7

,Щовгостроковi бiологiчнi активи l02lc
Первiона вартiстъ довгостроковж бiологiчних активiв 1021

Накопичена аморп.(зацiя довгоотрокових бiологiчних активiв 102:2

,Щовгостроковi фiнансовi iнвеотицii:

якi облiковуютьоя за меюдом }чаотi в капiталi
iнших пiдприемотв 1 0зD

Hrui фiнапсовi iнвестицii 035

,Щовгоотрокова дебimроька заборгованiсть 040
Вiдстроченi податковi активи 04:i
Гулвiл 050
ншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I 1095 25l 387 245 4Е8

П. Оборотпi аlстиви
Запаси 100 7 9,14 1 Ei75
ВироЬнич1 запаси l0]l ,I 957 l 8i66
Незавершене виробництво l02
l отова продукцlя 10з

l овари l0ll l7 9
lIоточнt 01олопчн! активи ll0
Векоелi одержанi t20

Щебiтороька заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, поолуги 12:, 1 464 6:i0

[ебircроька заборгованiоть за розр&ý/нками:

за виданими аваноами l lз0 l94
з бюдltетом 1з5 51 566

у TotTy числi з подажу на прибуток 1зб

ЛебlтOроька заборгованiоть за розраý/нками з нарахованих доходiв l40
ЛеОlторськ& заОоргованlсть за розрахунками lз внутlшнlх розрахункiв
Iнша поючна дебiтороька заборгованiоть 317 4,2

Поючнi фiнаноовi iнвеошцii 60

l рошl та ж еквlваленти 65 з 192 з5
l'oTiBKa 66 7 4

Рахтнки в банках 61 3 485 з 472
Витрати майбуmiх перiодiв ,70

50 13

Iншi оборотнi активи 90 11 84
Усього за роздiлом П 95 13 б56 6 Е67

Ш. Необоротнi aкTllBll, утрипlуванi для продалry, та групи вибуття 200
Бшанс l300 265 013 252 J55

Вид еконойчноi дiяшноотi
Середня кiлькiстъ працiвникiв

Щата (рiц мiояць, число)Пiдприемотво оДЕсЬкий нАцIонА.Льний АкАДЕмгIниii тЕдтр опш,ри тд БдлЕту за спрпоуТсриюрiя ОШ заКАТоТТГ l

за КоПФГ
за квЕд

кодI
,лO2з l0I l0I

02224613

42|5

90.01



Керiвшшк

Головний

Надiя БАБIЧ

Олександра CTA]:IPOIIA

m терmорlи

Ввначаmься в поряIку, вФношеному це}пршьним opmнoм виконавчоi влци, lчо решiзус лерюну полiтиry у сферi mитики,

кредиюрOька заьоргованlсть за:

громад.


