
Додаток l
до Нацiонаrьною положснш (станларry)
бр<штерською облiку l ''Загшьнi вимоm до фiнансовоi звiтносгi''

Щата (piK, мiояць, чиоло)
за еРПОУ

Пiдприемство КОМУНАЛЬНLПЦПРИ€МСТВО''ЗАПО,РDКРИНОК'

Органiзацiйно-прЪББЙ гооподарюванпя пrдпF,иемотво
Вид економiчноi дiяльноотi

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за лriжнародними отандар.lами фiнаноовоi звiтноотi

Бапаlrr: (Звiт про фiнансовий стан)
H1l 3l березпя 2020 р.

ко.ryI
2020 l04 I0T

01 559577

23l0l36900
l50

68.20

Форма Л!l Кол за Ш(У, l80100l

лктIlв
Код

Dядка
на по.lirток

звiтнtlго пеDiодч
На кiнець

lвiтного перiоду
1 , 3 4

пеоооро'l
Нематерiальнi активи

1 000 ,28 229 28 z29
первlона варпсть 00l 28 409 28 409
накопичена аллортизацiя 002 l80 l80

I{езавершенi капiтальнi iнвестицii 005 426 399
OcHoBHi засоби 010 l5 9]0 l5 75l

первlсна варпоть 0 :z8 5,72 28 609
зноо 0 2 |2 642 l2 858

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 0 5
,l5з

74
l lepвIcHa вар пстъ iнвеспцiйноi HepyxoMooTi 0 6 864 86,
Знос iнвестицi й Hoi нЪрухомосп 0 7 ll lllt

f{oBl ocTpoKoBi бiолоriшi ашиви 020
Первiсна BapTicTb довгоотрокових бiолБiiчiil-БiЙБ l 02l

амортизацlя довгоотрокових бiолоr.iчних активiв l022
.Щовгос,троковi фiнансовi iнвеотицiТ: 

--
якi облiковуlоться за моюдом }^laoTi в капiталi
iнших пiдприемств

t 030
Ql ц11 I 0з5

f{овгосrрокова лебiторська забор-овiнББ l 040
Вiдстрочепi податковi :mlrви 10-15 84 8.1
Гудвiл

l 050
Вiлстроченi аквiзицiйнi витрати l 060

l06 5
Iншi необоротнi шиш 090
}'сього за роздi.пом I 1095 45 422 .l5 208

ll. Оборотнi акIиви
Запаси

-

1 l00 l39 l28
Виробничi lапаси l01 l39 l28
Незавершенс виробництво 0:
Гоюва продукцiя l0з

овари
1 l0.1

поточнi бiологiчнi активи l0
Лепозити пересlрахування l5
Векоелi одержанi l20

25 627
,щебiторська заборговаiБтъ за розрахтнками :

за виданими аваноами l l30
з бюджетом l l35 9.1 92
ч тому числl з податку на прибуюк llзб
l[ебiюроька заборгованiсть за розрахунками з нuрuхоuБппilЫffii l 1.10

l l45
I н ша пото,t на дебi юФiй.йБ|БЪБfiiБ l155 887 686
[[оточнi фiнаноовi iнвеСшцii l60
Грошi m ix еквiваленти 65 8l8 92з
l о,пвка

1 1бб 6

1 167 812 912
Витрати майбутнiх перiодiв l70 29 22
Часжа перестаховика у стахових резервах l80
У ТОМУ ЧИОJХ В:

резервах довгостокових зобов'язань
l l8l

резервах збиткiв або резервах налеrкних виплат l82
резервах незароблених премiй l l8з



lнших стрцових р€3ервах
ншi обороrнi imши

Пасив

--т-
Код
ялка

На по.lаток
звiтного llenio

На кiшець
звiтпого пе]riодy

2 J {

"laner,,,
; - 

- .r",^.,..,.. \.._.."Dплl лdlII ld"l 400 1 638 l бз8--- ..- ^.|.-, -iрчччl!чlU vldlYIdUlU KaIllIaJП' 40l
405

Емiсiйний дохй

-

.1l0 28 226 22б
411

112
1 11,2 ll2
420 16 t58 |6 259

ВиrryченийiiпБi-._
tншl резеDви

125 (
) (

)430 (
) (

35

495 4б lJ{ ,lб 235

пенсiйнi зобов
500

1 505

l 5l0

l{oвгос lрокоЪi-ББЙБЙi'Б l5l 5

l 520
l 52l

Бла.одiйнu лопБiББ l 525

l526
з0

резерв довгостокових зобов'язань
l

5з2
l5_]з

l 5з4
l 5з5

Ре
l 540

:; : ' 
*-,i-- "" 'J 545

I,vJлUiULr. цъ_--I@ l595

l 600

Iоючна
l 605

,'loBl ОС tРОК()ВИ vИ lобов'язаннями
rоваrrи. Dоботи. по.лi"- l бl0

бюлжеmм
lбl5 9
1 20 9з7

ро]рах},нка]\rи зI сIрахYвання
1621 lз 3
1625 10 12
l 630 l42 16l., ,,,_ лl.!д- |чl,ULлd ld(,UJ)| оьан|сть ta о:lерjкаllиvи авансаvи l бj5
l6.10 з0 3.1., _, ...- ..r-,_v,,,t/vDлc ,.vUPlUDanlýIb l] aH),TpllllHlx розрахункlli l6.1

l 650

l 660

;, ,- --,,, ",i,,ii-I,"^," 1665 292 z82лuлwlrп Dll( llglrgu lраховикlв l 670

l690 565 1 00t
1б95 1 905 2 436
l700

нел€ржавllого п€псirr]вого {hондч l800
l900 48 039

кЁжц8ь, нетреба днлрil"л Володимир,
ншк

DвIiч

Соtатlок [I;r;la Генllалffвна

вкконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi статистики

креди юрська заборгованiсть за:


