
Додаток l
до Нацiональною положенш (станларry)
бухruтсрськоrc облiку l "Заruьнi вимош до фiнансовоi звiтнояt

JAllUPlJbKA за КоАТУУ
Органiзацiйно-правовдформагооподарювання Комунальне пiлприемство

Пiдприсмошо
Територiя

}rIл2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (оmндарmми) 61п<галreроького облiку
за мiхсrародними отандартами фiнаноовоi звiтноотi

Бшанс (Звiт про фiшаltсовий стан)
на J0 червшя 2020 р,

[ата (piK, мiсяць, чиOло)
комунАльнЕ пцприемство " зАпорDкриIIок"

за КоПФГ

2262зз4
дЪхiдt Форма -

коди
2020 l07 l0

0l 559577

2зl()lj6900
50

68,20

Форма Лgl Кол lа ДК}/ l,Jl)l 001

АктIIв
Код

Dялнп

На по.lлток

звiтного перiол1,

IIa Hillcttb
,rпiтttого lteDio;lт

l 3 .l
I. Необоротнi активlл

Нематерiальнi активи l 000 28 zz9 28 zz9
первlона варпоть l001 28 ,109 28 409
IIакопичена а]tlор]изацlя l 002 l80 l80

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l00 5 126 400
OcHoBHi засоби l0 l5 930 l5 54l

первlона варпстъ ll 28 5,72 8 609
знос l l б4l ()бt{

lнвеотицiйна HeplxoMioTb l 75з /.{ tJ

IepBicHa BapTioTb iнвестицiйноi Hepla<oMocTi lб 864 1{6.1

Знос iнвеотицiйноi Hepy<oMocTi |7 11l l26
[овгостроковi бiологiчнi активи 20

IepBiclta вартiоъ довгоотрокових бiологiчних активiв 2

Накопичена амортизацiя довгоOтокових бiологiчних активlв 22

.Щовгостроковi фiпаноовi iнвестицtt:

якi облiков}тотьоя за методом учаотi в капiтшi
iнших пiдприемотв l 0з0
tншl фlнаноовl 1нв€отицlТ 35

Ловгострокова деЬlтOрOька заборгованlоть 0.10

I]iдсrроченi податковi активи l0;l5 ti.l

I удвlл 50

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1 060

Залишок коштiв у централiзованих стахових резервних фондах l 065

Iншi необоротнi активи l 090

Усього за роздiлом I l 095 {5 422 -1.1 992
П. обоDотнi amrlBIl

Запаси 00 l39 l5
ВиробIlичl запаси 0

_t lезавершене вироЬництво 02

l'отова продукцlя 03

l овари 04

поточнi бiологiчнi активи l0
,Щепозити переоIрахJван ня

Векоелi одержанi l20

Щебiторська заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, послyги l l25 бz,7 1 71q

.Щебircроька заборгованiоть за розраý/нками:
за виданимн аванOами l l30
з бюджеюм з5 9.1 l

у юму числl з податку на прибуток _]6

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нар&,<ованих доходlв .10

Щебiюрська заборгованiсть за розраryнками iз внутрiшнiх розраryнкiв
Iнша поточна дебiюроька заборгованiоть 55 887 657

llolo,rrri фirrаrrсовi ilrвестицii 60

l рошl та lx еквlваленти iб5 8l8 89.1

l отlвка 66 6

раwнки в банкц 6,7 8|2 89l

Витрати майбутнiх перiолiв
,70 29 l9

Частка переотраховика у страхових резервах 80

у то]\fу чиоJu в:

резерва.х довгоотокових зобов'язань
ll8l

резервах збиткlв або резервах налеяOIих виплат 1 182

резервах незароблених премiй l l8з



| нших стахових ре]ервах l 8,1

lttшi обороl,нi ак,гивн l90 з l49

} cbolrr зп рtrздi.rоrt П l95 2 бl1 3 752
IIl. lIeoбoporrri ,lKI,1l8lt, 1rprtll1rrrrtri ,,1.Itя ltpo;llrж},! Ilt l,pyllrt вtrбr,ття 200

IirbraHc J00 {Е 0J9 {8 711

Керiвнпк

l'<r.l rовlrий бухr,а.гrгер

l Вrrrr"*"*; в порядку, встан

Нетреба АпдрiЁr Володrлмlлровlr.l

:стрований (пайовий) капiтал
В нески до незаресстрованого стаryтного капiтаrry
капiтал v дооцiнках

\Ilсlинии;ц)\lj(

ичен| KvpcoBl рlзницl
l)сlсрвний Kalli lajl

l lllо,,(i:tений прибr ток ( llепокритий rби гок)

l lеоп:tачений капiтал

II.,'(trBtrrcтpoKotri :rrrбоtl'я,lrtlttlя i забtзllе.tеttttя
Вiлсlроченi ttoлaтKoBi зобов'язання

иIll ]ооов я,]tltlltя

llllll .lOt]loclp()KoBI }оОов я }itllllя

Iостроков| fаОе]пе,lеtlIlя

f{овгостроковi забезпечення BKlpaT персонал

l Ii:rboBe (li tlансr,ванtlя

ре,]ерв до8гоотрокових зобов'язаItь

irtBcct иltiйtti

IIl. IIor очнi зобов'язаllllя i

] KoclPoK()l]l кре,lиl,и ()aHKlB

кредиIорська заС>орl trBaHicTb ra:

;lot}l ос lроковиNtи lобов'я,заннями
говttри, робо ги. ttослуt,и

чиолl з llo;la l,K\ на

,нкамн зi страхyвання

розрахчнками f оплати п

Пtl lсtчttа кредитOрська заборпrванiс,гь ,ra одержаними авансами

ГIото.rItа крсди гороька заборгованiсть iз впутрiшнiх розрах7нкiв
за cTpaxoBolo дlяльнlоrc

KoMrctиHl дохоли вlд

I\'.'}обов'я,rlrння, rlов'язrrнi з lleoбopoтtrrlltll iктивдлtll,
уr,рrl[|уl]аll]lпIи,lля п ро/tажу! тп груtlапtlt вибутr,я

\'. tIltcTa BapTicтb rrю,lltliB llелержавного пеrrсiйшого

кwонавчоi 
влади, що реалiзуе державну Полiтику У Сферi Статистики

( ]охir,гюк |l.п.rlir I'etrH:rлiiBrra


