
ýодаток 2
до Нацiонального положення {стандарry)
бу-хгалтерського облiку
25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть" (пункr 5 роздiлу l)

Фiнансова звiтнiсть мiкропiдприGмства

Пiдприомство
Bceyкpaificbкa громадська органiзацiя "Жива планета'

,Щдта{рiк, мiсяць,число)
за ОflРПОУ

Коди

2t20 l01 l01
331482s2

803ý300000
815

94.99

Територiя М.КИlВ
Органiзацiйно-правоваформагOсподарювання Громадськаорганiзацiя

Вид економiчно'i дiяльностi Дiяльнlсть iнших громадських органiзацiй, н, в, i, г

Середня кiлькiсть прцiвникiв, осiб 4
Одиниця вимiру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проспект Бажана Миколи, буд. 9, кв. 261, м. КИlВ, М.КИlВ абл.,а2121

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕ,Щ

5411011

1. Баланс на
на 3t грудня 2019 р.

Форма Ng 1-мс Код за ДКУД Г-Т8O-ТбГ_l

Актив Код

рядка
на початок

авiтного року

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 з 4
l- Необоротнi аlсгиви

UcHoBHl засоDи : 1010 108,6 191,7

первrcна BapTlcTb 101 1 1з9,5 ,22l,6

знос 1о12 30,9 35,9

lншi необоротнi активи ,l090

Усього за роздiлом l 1095 I U6,b Iv],,
l1. оборотнi активи

Запаси 1 100

Поточна дебiторська заборгованiсть 1 155

рошi та ii еквiваленти 1 165 -l oU,o 64,0
lншi оборотнi активи 1 190

Усього за роздiлом ll 1,195 160,6 t 4,U

Баланс l300 269,2 2э1,1

Пасив Код

рядка

на початок
эвiтного року

На кiнець
звiтнаго перiоду

1 3 4
!, Власний капiтал

кап|тал 1400
Нерозподiлений прибугок {непокритий збиток) 142а
Усього за роздiлом l l495

lI. flовгостроковi зобоЕ'язання, цiльове фiнансування та забe:tпечення 1 595 160,6 64,0
lll. Поточнi зобов'язання

KopOTKocTpoKoBl кредити oaHKlB 1600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

товариl роботи, послуги 1615

розра,ху|-|ками з оюджетом 1620

розрахунками зl страхування 1625 6,0

розрахунками з оплати працl 16з0 12,6

lншi поточнi зобов'язання 1690 90,0 191,7

Усього за роздiлом lll 1695 108,6 1v1

Баланс ,l900 269,2 255,т



2. Звiт про фiнансовi результати
за PiK 2019

Форма Ne 2-мс
Код за ДКУД

,l80,1007

Uтаття код
рядка

за звlтнии
перiод

uа попереднlи перlод

1 2 J

Чистий дохiд вiд реалiзацii продуt<цiI (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
lншi доходи 2160 з з07,s z 4JJ,l
Разом доходи (2000 +2160) 228о 3 307,9 2 4зз,2
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, рсбiт, послуг) 2050
lншl витрати 2165 ( 3 307,9 t 2 433,2

Разом витрати (2050 +2165) 2285 ý зU/,U z +3J,l
Diнансовий результат до оподаткування (2280 -2285) 2290
lодаток на приоугок 2з00

Зитрати (доходи), якi зменшують (збiльшують) фiнансовий
)езультqId*ffi8д!ryвання

2з1 0

щприбутрд (збпт&_ (2290 - 2300 - (+) 2з10) 2350

\1,

i ' (пiдпис)
*;

l j {пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)



цмlтка про одержш

(mаш кошрошючоrc opmIý., до жоrc подаеъся

Ъiт про вкоришш доходЬ {rrрибlтв)
непрrб)тковоi opr анiзаuii)

2 | Звiтний (подаr KoBldi) fiерiод
2{}19

ЗАТВЕРДЯШНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Укрrаiни

17.05,2016 року j{9 553

(у рдакцii наказу MiKicTepoTBa

фiнансiв Украiши
28.04.2017 No 469)

3 |Звiтr*тй (податковlй) перiод" що

гт-гмБr] Еlтrг.l

гт-|мсяФ,l г-гтгl

1

звIт
IIро вик{}рfiетання доходЬ {прпбlткiв) Еепршбутковоi орrанiзацii

х Звiттrий
Звiтrпй новIй
уточr*оючий

установа (органiзацЙ) :

(повне наймек5ваитrя згiдrо з рееотрацiйнш*л докуменmьм)

Код за СДРПОУ 3

6

Подажова аш)еса:

проспект Бажана Миколи, бул. 9, кв. 261, м, КИiВ, М.КИiВ обл., 02i21
ГIоштовийiндеко l012l1 12 11

Телефон l 541101 1

Мобiльlмй телефон

Факс

дата 19.12.2016 Ns 1626514601081

8 1 органlзац11 0l0lз 12

АвлIння дгiс у м.кисRI, дш у

(наtменуваншя контроJIюючого органуJ до якого rr0даетьоя Звiт про викориотанlul

показникtл
Код

ря,ща
Сума

z J

Чдстипа I

,Щоходи веприбутковоi органiзацii
(сума рялкЬ 1.1* 1.11)

1 2 4зз I60

факгичrrо од9l]жаЕе фiнано}ъаlтня бюддетноi чстанови (органiзафi) за заг&тrьIlим фондом 11

залишки коштiв бюджетноi }.стаЕоtsri (органiзацii) Ёа спецiальrilФ( paýTrкax, що перейшлIr

з IIопеlэеднъого рокY

|.2

доходи, одержанi бюджvгиою устаЕавою (органiзацiсю), що зараховаш rra paLTIiKIr

сilецiальýого фоншу uiеi устаIIови (оргавiзацii) згiдно iз затвердкеним у встаЕовленому
порядiсу кошторисом

l.з

дотаIцi (ar6слrдii), фiнансуван}lrl, отриманi з державноrо або мiоцевою бюддетiв,

державшФ( цiльових фондiв або у межах технiчноi допомоги

14

BalrTicTb активiв (коштiв або маiша), BapTioTb ToBapiB фобiт, посщт), отрцмаЕих дJIя

реапiзацiiмети (цiлей, завдаЕь) та напрямiв дiяльностi, визначеншкустановqими

док}ментами, таlабо дтя здiйсненФI неприб}тковоi (добродiйноi) дЙльностi, передбаЧеНОi

законом для релiгiйттrо< оргаFIiзацiй

1{1.J

1.б

благодiйна допомога 1.6.1

цмаiflтарна допомога 1,б.2 гд



с}-N{II коштiв або Bapтocтi сllецiалыIIDi заоOбiв iндлrвiд-алi.ноIо за\I1ст\, (liitcoк,
бронежилет,iв, BIlI-сlT,OBJieIlиx вiдповiднtl до BirlobKoBrx стандартiв), техtli.tttих засобiв
спостерехенЕя. _rliKilpcbi(иx засобiв та il,IедrFIItI{х вrryобiв. зirсобiв оообt{стоi гiгir:ни,
ПРоД кl iB хu;r.п ваttня. пгеrt\Iе]iu pettolJol1) забс,tttсчсltttя. а гак(|ж iltlttrr ToBapiB.
виконаних робiт. надаrrих fiос.цг за пеlrе.пiколI. що визIlач.tстьоя Кабiнето r Мirriс,гlliв
Украirпт. якi добровi_,rт,но пepepaxoBaHi iпереданi) Збройнвr Си,rам Ybpaitм. Нацiона_rьrriй
Ilзapllii YKpairпiл С:гч"жбi бе:зrrект.r Уьlэаiirи, С:п.жбi зовтliшньоj розвiдltи УIrраТни.

l{epжaBHiir прик()рдс}Енiii с:туя<бi Украiни. MHicTepoTBr Brп"Ipiпrlrir справ YKpaiI{Ir,
Управ_лirтшо державноi охорош1 YKpaiHlr. fiержавнiЁl с_w;кбi спецiа_lrыrого зв'яlзц,та
захистy iнфорьiаrrii Украilltт. iнтпилц yтвореншl вiдповi.цr.l до закоrrrв Украiшr BiйobKoBrrrrt
,PoprtrBatttlяrt. Тх з', лl{аliIбl\l. Iliйсt,копtпl (I?lсlиIlаNI. lll.,tptlз.ti.lart_\c].1Il()Ba\l alil)
орlътriзацiя л_ 1цо учlиN,I}rIO,гьоrI :]а paxviloк KtlttT,l,iB l(epжal]lюItl бкl;1же,п. illя потгеб
,ta бе,ll гсчсtl t tя | ll)(]t}c, tcI l ня il l Il и,l сроlrистич t lt,i с, t tcpa цii

1.6.з

ра зов1, IlерiодичIl1, ll1J,]bФl]l Rнески,га вlлрац,lзаrrrUt заснов}Iикlв 1 сJIен1R \7
с\\{а коilIтlв. яtсi Ba,lxtr;цTb l:1o тiеЕсiйних t]юrr;{iв t, шиt:rя:ii BtrectciB на недержавне tтенсiйне
забезле.теttлля

1.8

гIасивti1 дохt,}/fl] 1.9 1з8 б21

вартiстъ активiв, oTplФ,ta}rlrx y разi приlхшеш{я к)ридrчноi особri (у резч.пьтатi ii .тiквrдаIlii.
ЗJ]rllТr{, lтtlдj.щr. шрIlс jIIIaпT-lrl а бо lтсре:lrюреrii:я)

lt0

iнш1 лоходи 1.11 2 294 5з9
Вrrдаткп {вrrтратп) rrепlrrrб}.r,ковоТ оргаrriзацi'i
(сума рялкitl 2.| - 2.6)

,,
2 4зз 160

сtъца видаткiв (BlrTpaT) бюлкетноiyстаrrови (оllпtrriзаllii) зil }llta,r]LHI{\{ фондоьr вiдповiлнtl
до за,t]]ердженIrх в yстаЕов_r]еноп,,п, порядкjч ц1l1л1llрrlсiв

2.|

cylta видаткtтз (витlrат) бю,цже,гттоi чста}tоt}и (tlрl,анiзатrii) за сtrецiа_льrпа.l фэоrrдоr.l
вiдrкlвi;п.то /Io "Jа,гr}ер/цх(еlIих тз },cl,aцoвlleнoýý, пOрялк\, rtоштортrсiв

2.2

вартiс,гь актrпзiв 1кошTiв або lrarlHa). BapTicTb ToBapiB (робiт. пtlс_ц,г), використаtлих
(пере_lаlIiгi) .i,,rя фiнансrванrrя BIIJaTKiB Hil \,]plt\laIllul Itеllгlrб\,гково'i tlрганiзаltii. реа.riзашii
пtcrlt (lu.lей. зовлоl{l,) та ttаlIряьliп,tiя.tt.нL,стi. ни tнtlчеIIIL\ ii rctaHtlB,tlTt,lIl ,tOiflI\IсIITaI\lи.
,r,а/або ,,ця злiйспешtля неr]риСryткol]оТ (добродiйноi) дiяльностi, передбаченоi закtrном ;1чя

реJIiгiйкlrх сrрrанiзатIii'r

:-1

Сlезповсротна фiнансова !опомого. добровiльrri пoжcl)lB},I]irEH-lr. }tи.,]осер;ш тощо_ 1,TL]l,п,
,l ttc-,t i:

2.4

благодiriна дOгIо\{оlъ
f ,l_.а

п\,Iа Еlтарна дOпоN{ога
) l 1 т-гI

сlъrи ксlштiв або BapTooTi спецiа_пьних заообirз iirдлвiд,li.тыr()го :JilIItcly (KacclK,
бронежи:rетiв, вIIIотовJIених вiдповiдтто до вii{ськових стандартiв), техrriчrriо; засобiв
спостережеI{firl. лiкарськl{х засобiв ,га NIедItчпЕli виробiв. засобiв особлтс,гоi гiгiсшl_
Itp(),t\ Kltl, хlt1.,п,1111111,я. ltpc.LrtctiB гсч()Iк)lit lабс ltl.,,tctlitrt. а Iаl(ож iншlп говарiв.
викоЕаilа\i робiт. налаtlик Iloc.l\,1, за ttople_TiK,lrr, тrlt} IJизIIачасться KaбiHeTol,r MiHicTpiB
Украiтrи_ яtti ;1обровi,rьткl пeРeРa\tu}i]нi (шt-гсJаIii) Зброiiшпr CnTalt ytpaiHlT. Нацiона:rьrriЙ
гl]ардii Украiтлr. С_lтl.ясбi безпеки YKpaiTTl С:rлжбi зовнiшньоi розвi,lкrл Украitти.

/lepжaBHiii iiрrrкордоннiii слудlti Украiни. \4iHicTepcTBl RЕпlрiшнiý оправ YKpaiirrr.
Управ-liriтпо державноТ охорOни YKpairTri, !ержавнiii с.lц,жбi спецiальноrо зв'язкy та
захио,t\r iнt}op"-Iarlii YKpaiHrr. iriшrм 1,тBopeHIlN{ вiлповiдно до законiв Украiт:и BiiiobK<lBrTM

форь,rчванттяrr,r. ix з'еднанrrяп,t, Bil'icbKtlBrar,r час,]]Illtа\-t, пiдрtlз:i.rаrr. 1,cTaHoBal.r або
оргаrriзацiяrt' IrIo утрrýýк)ться :}а paxviroк itошт,iв ;(ержа]]нOго бюджет1,. д;rя потреб
забезпечеr*]я riроведеЕIrя а I I It rt сг()рис t иtlн( )Т оuера I{i i

!.+ . -)

BapTicTb акт,илзiвл I1среданих irтiпrд,r непр}{бтткФJиIt орI,а}ilзацiя\{ або зарахс)ва}Irоi до
бюдж*етч в ре:j\"пь,га,гi _пirсвiдашii (з_.Iитгя_ ttt1,Ii:TYл rlрисдI]аЕIlrt або rrереt,lзоренп,яt)

2,5

lilшlt вилатки (виtрати) 26 2 4зз i60
Частипа ll

Crrra oitepatiii iolreparriй) Tlclli_rbtlRt,to liиl((iгисlilllltя ilbtиtllll. 1, rortr чttс.ti, з

ryN{ашlтарна доIIоN{ога з 1гд
BapTicTb аrстивiв (коштiв абсl MaiiHa), BapTicTb ToBapiB (робiт. гrос_,туг), якi lзltкt,рtlсгlrtti Tra

цi_цi irrirri, rriж фiнансуванIIя видаткlв на l,трrrп,rаrшя HerrprrбyTKoBlli органiзацii, реалlзацii
л.rе,ги (цi_чеli, завдань) т:а rтапряштiв .1iя.lьнос,гi. вIi:]}lаченIоiyс.rановчI4}iи дOк\ъ,tентами,
та/або дця :здiйсшеlллlя Ееllриб},тltовоi (;1обродiтlноi) дiя_цl,ноотi" псрелбаченоi заrtоrrсlм дrя
ре_lriгiiiних оргайзацiii

7.,!.

f{оходи (прибl,тют) або iх .Iастrтни. що розпод.lrеш серед з:lснсlтзtтикiri ýчаонлrкiв). членiв
Iiоiтр}iбyткоI}tli сlрtанiзацii, rrpaцiBrrrlKiR (Kpi\l оплатIi ixtTboi шратцi, нарахyваннr{ сдиноlо
col1iajilнol"o BIreoKy), ч_lIенiIJ o1,1taHiB vtlpaB;rlHrm та iI{IlIIlx ttотз'язанltх з тrими осiб

4

Об'ект оf{одаткyваЕюI (рялок З + рядок 4) 5

ПодаIкове:зобов'srзаrшrя з полаткy Hil прибутоIt пi,цlрrtгшrств (рядок 5 х 18.00 :i100) 6



ВшпDавлення помилок 3

Збi_uьшеrлтя (зменшеr*rяr) flодаткOвого зобов'язанrrя звiтноrо (податкового) перiоду, що
уточIrюеться (поз;rпвне {вiд'смне} значенЕr{ (рядок б - рядок б Звrryпро використанIбI

доходiв (гrри6lткiв) rrепрлrбуlцgвоi органiзацii, яклй уточвюетьсф), або рядок 7 табллпц 2

додатка BIl до ряlý&ý 7-9 Звiту др* використаrтrrя доходiв (прибуткiв) веприбlrковоi
орmнiзацii (+, -)

7

Сlма штрафу (5 7t) при вiдобрахtеннi rrедоrшrати у складi Звф про використаЕш{ доходiв
(прибуткiв) неrrрибутково?оргавiзацii, який подаеться за звiтrтий (податковий) перiод, що
настас за перiодом, у якому виявлено факг заlплженЕri податкOвого зобов'язал*rя Фядок 8

таблицi 2 додатка ВП до ряýiв 7-9 Звiry шрсl використантlя доходiв {при6lткiв)
неприбутковоi органiзацii)

8

Петrя, нараховаIIа на виконання вш,rогпiдrytrкry 129. 1.З щтIIIту 129.1 oTaTTi 129глави 12

роздiлу IIrIодаткового кодексу Уьраiки, або рядок 9 таблицi 2 додатка Bl1 до рядсiв 7-9
Звirry прсl викOристаЕнlI доходiв (прибlткiв) неприбlтковоi оргавiзацii

9

Сlма штрафу (З Уф тryи вiдображеrrнi недогшати в }"точЕююqо}ry Звiтi про використаннrl
доходiв (прибркiв) веприбlтковоr ортапiзацii (рядок 7 хЗ а/о)

10

Наявнiсть додаткiв а гд, вл Фзо

iнформацiя, IIаведена у Звrтi про використат:rтя доходiв (прибуткiв) ц11 та додатках до Еього" €

достовi

фесотрафйrмй номер облiковоi картки
платIiика гrодаткiв або серiя (за нашностi) та номвр
паспорта 9 

)

Го:rовний 61хгалтер (особа, вiдповiдальна за

iпiщс) (щlвч)вшце)

феестрафйниti номер облrковоi картки
платшlка гlодаткЬ або серiя (за наявностi) та номер

гraorropTa 9 
)

т-Ба.шьtrffiр ffiндарноrc йсяля, в trому пOрушено BIMoш п}кry 1З3.4 mri 133 роздiлу l1I llодаковоlт кодексу YKpajM m наржоваЕе подакове зобов'яgнш з

подагку Еа приб}ток пiдприемсв, Ъiт tро вшоришж доходiв (приб}ткiв) неrrрибlтковоI оршiзацii складаеъся за перiод з початLJ року (або з початку вшнаны орruнiзаuii

,7

8

9

неrrрибlтовою в уmношеноh{у порядку, жщо таке вreнаffi вiдбулося пiзвiше) по ошашiй день мiсяцл в жому вчинено таке пор}шеш.

Зшначжьщ бшова (основна) fl*ка подажу на приб}ток у вiдсоша:t, яка BffiHoшoIa IýшoM 1Зб,1 с'tюi 13б роздirrу Ш Подаtrовою коде(су Yкpaiш.
Заповrcеться у ршi самостiйною вшIравIёЕш поmки(ок) щоNI ]поqнешш покшrшЬ Звrту про в!жори@ш доходЬ (rryибlткЬ) неприбlттовоi орmнiзачii вiлповйно ло
cTami 50 mави 2 роздitу II Податковоm кодексу Yxpaiш.
У вiдповiдш клil]ffiж про@вмсъся fiозначка (+i),

Заповю*ся у pxi здiГасяеш операцй з цшанimрною доIIомоIою.
Подастьщ вiдповiдно до пlнкту 46,2 сташi 46 роздiлу I Податкового кодексу Украm ршом зi Звiтом про викориfr,аш доходЬ (rryибркiв) неrrрибlтковоii орвнiзаItii. Фiнавсова

звiтнimь с додатком до Звiту про влкориmffi доходЬ (rrрибlткiв) нспри6lтковоi орвнiзацJi та його ясвiд'сшою частшою,

Заповшоmься бюджетшш{ установами (оргаrrrзачши),

Заповюшоя у ршi лодаш р*ом зi Звiтом лро вкоришm доходiв (прлiбуткЬ) негри6lшlовоi орmнiзацii доповнсш,
серiя (за чшностi) ъ номер паспоrm зшичюъся дш фiзшвж oci6, ki шъ вtдмiтк1 у шспортi про пр8о здiйсrcваш будь-жi шатекi за ccpicTo та номером паспорта,

Ця частина Звiту про викOристаннJI доходiв (прибуткiв) неприбутковоi органiзацiiзапOвнюеться посадовими (службовими) особами

контролtоtочого органу, до якоl,о Irолаеться Звiт про використання доходiв (прибl,ткiв) неприбутковоi органiзацii

Наявпiоrъ lrоlрних до Звiry про
викориовння доходiв

( прибуmiв) нелрибl,ковоi
орrалiзацii додаткiв

форм фiяаноовоi звiтнооr,i 6

Бапаuо
(Звiт про

Звiт про

фнаисовi
резуБтатв
(Звiт про
сукryпний

дохiд)

Звiт про
р)х Звiт про Примiтки

до рiчноi
фiнансовоi
звiтяоотi

Фiнаноовий звiт
оф'екrз иалого
пiдприемницrъа

Сllрощений фiначоовий звiт
оф'екm мшого
пiдприемництва

Звiт про

резульmти
фiнаноовоi

дiяшноотi 7
стая) коштlв Ka{lTж

Баlано 5BrT про

фiнаноовi
р9зуштати

ьаланс Звlт про

фiнаноовi
тJезYJIьfiш

х х

flоповнення ло Звiту про використання доходiв (прибркiв) неприбутковоi rэрганiзацii (заповнюсться i подасться
вiдповiдно
до пункгy 4б.4 oTaTTi 46 глави 2 роздiлу II Податкового кодексу УкраТни)

наявнiсть
доповнення 8

Ns з/л змiст доповнення

l
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