
Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (piK, мiсяць, число

_ товАриство з оБмЕжЕною вlдповIдАльнlстю "компАнlяПiдприемствозупрдвлlнняАктивАми,,Арт-кАпlтАлмЕнЕджьЕнi;; заеДРПоУ

Територiя за КАТоТТГ1
за КоПФГ
за КВЕД

Органiзацiйно-правова форма господарювання
Вид економiчноi дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв2

Коди
2022 l01l01

33540395

UA80000000000980793

66.30Управлiння фондами
16

Адреса, телефон 0Зl5l Ns 1, 0444905185
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу lV 3Biry про фiнансовi результати
(3Biry про сукупний дохiд) (форма N 2), грощовi показники якого наводяться в rривнях з копiйками).
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 31 грудня2021 р.

Актив код
оядка

на початок звlтного
папiолч

На кiнець звiтного
пеоiодч

1
,l з 4

l. HeooopoTHl активи
-lематерiальнi активи 1 000

пеовiсна BaoTicTb 1 001

капiтальнi iнвестицiт 1 005
)cHoBHi засоби 1010 38з 2l

пеDвlсна BaDTlcTb 1011 637 637
знос

нвестицiйна HeovxoMicтb 1015
>вгостооковi бiологiчнi активи 1020

цовгоGтроковl wlHaHcoBl lнвестицll:
якi облiковчються за метолом ччастi в капiталi iнших пiлпоиемств 1 030

iншi фiнансовi iнвестицiт 1 035 5 2 519
1 040

податковl активи 1 045
необооотнi активи ,l U9U

/сього за роздiлом l 1 095 5 27
ll, Оборотнi активи

1 100 1

бiологiчнi активи 1,110
lбiтооська забоогованiсть за поодчкцiю. товаои. ооботи. послчги 1125

]еопорська заооргованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

1 
,l30

з оюджетом 1 135 7с
ч томч числ| з податкч на приьчток 1 tjc 7с

-{eolтopcbka заооргованlсть за розрахунками lз внутрlшнlх
rпапяyvнкiр

,1,145 41з 24е

нша поточна дебiторська заборгованiсть 1 155 2 82с
lоточнi фiнансовi iнвестицii 1 844 6 898
оошl та lx еквlваленти 1 165 1 80с

итоати майбчтнiх пеоiолiв 1170
ншa оборотнi активи 1 

,190

rсього за Dоздlлом ll 1195 5 99с 9

lll. Необооотнi активи. чтоимчванi для пDодажч. та грчпи вибчrтя
1 200 5 029 5 029

эаланс 1 300 16 17 108



Керiвник

Головний бухгалтер

Тли6-iiатор,
Христолюбова Т.Г.

територiальних громад.
виконавчоТ влади, lло реалiзуе державну полiтику у сферi2 Визначаеться в порядку,

статистики.

l. Власний капiтал

кредиторська заооргованlсть за:


