
,Щолаток l
до fIацiоншьною положснш (mнларry)
бухштсрською облiку l "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтноmi

Щата (piK. мiсяць, число)

Пiдприемотво КОМУНА-IIЬНЕ ПЦПРИ€МСТВО "ЗАПОРDКРИНОК" - 9ryI9],
за коАтууТериmрiя ЗДIОРIЗЬКА

Органiзацiйно-прsвова форма гооподарювання

Вид економiчноi дiяльноотi Надання

Комунальне пiдприемотво

Серелня кiлькiоть працiвникiв

Мресq телефон вулиця Рекордна, буд _ .

Одиннця вимiру: тис. фi. без деояткового зпака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнаноовi результати (Звiry про сукупний
Nя2), грошовi покsзникн якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) 61п<галreроького облiку
за мirrшародними отанд&ртеми фiнаноовоi звiтноотi

Баланс (Звiт про фiнансовий сташ)

3l грулltя 2020 р.

за КоПФГ
за k'ВЕД

2262зз1

й;Б.й-

<DopMa Лt1 Код ]а Дt}' lll01 (j()l

Актив
Код

рядка

fIл пo.1irToK
звiтrrоr,о rrerrioдy

На KiHeltb
звiтного перiоду

1 а 3 ,l

I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи l 000 28 zz9 28 2z9

первiона BapTicTb l00l 28 409 28 ,l09

н&копичена амортизацlя l002 l80 l80

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 005 42б 4a.l

OcHoBHi заооби 10l0 l5 9з0 lб 21|

nepBroHa варпсть 10l 1 28 5,7z 29 677

знос l012 12 642 lз 436

Iввестицiйна HeplxoMioTb 015 753 724

Первiсна BapTicTb iнвеотицiйноi HepyxoMooTi 0lб 86.1 8б4

1]ноо iнвестицiйноi нерухомооп 0l7 lll l .l0

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020

Первiона BapTioTb довгоотокових бiологiчних активiв 02l

Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активtв 022

,Щовrостроковi фiпапоовi iнвеотицii:

якi облiковуються за методом ytacTi в капiталi

iнших пiдприемств l 0з0

iишi фiнаноовi iнвеотицii 035

,Щовгострокова дебircроька заборгованiоть 0,10

Вiдсточенi rlодатковi акшви 0.15 84 8,1

Гудвiл 050

Вiдсточенi аквiзицiйнi витрати l060

ЗалиЙокiошПв у цонтралiзованих отахових розервних фондах l 0б5

Iншi необоротнi активи 1090

Усьогtr за роздiлом I t 095 {5 ]22 t5 712

П. Оборотнi активи
Запаси 100 l39 l86

Внробничi запаси l01 139 l86

Незавершене виробництво 102

Гоюва продукцiя l0з

Товари 104

поrcчнi бiологiчнi активи 1l0

Щепозити перестахування ll5
Векселi одерlкднi 120

,Щебircрська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, пос,[уги б21 695

!ебiтороька заборговапiоть за розрахунками:
за виданими аваноами 1l]0
з бюдlrсеюм l35 94 l08

у толry числi з податку на прибуток 136 lб

Щебiюроька заборгованiоъ за розра\тнкамн з нарахованих доходlв 1.10

ЕЙБрс"к"lЙфгов"нiсть за розраryнками i з внутрi ш н iх розрахryнкiв 145

Iнша поючна дебimрська заборгованiсть 887 8.1с)

Поточнi фiнансовi iнвеопцii l60

Грошi та ix еквiваленти l65 8l8 1.165

Готiвка l66 6 .l

Раryнки в банках 167 8l 1.16l

Ытраш маrбушiх перiодiв l70 29 8

Чаотка переотраховнка у стржових резервах l80

у mмч чиол в:

рез9рвж довгостокових зобов'язань

l8l

резервах збиткiв або резерв&х налеr(пих виплат l82

резервах незароблених премiй l83

власного чк

коди
202 l l()] l0l

0l 559577

2зl0I]6900
l50

68.20



Iнших 0]ра,\ових резервах

Керfurник

l'оловний бухгалтер

l-Б;;*Б; в порядку, в9Еновленому

Нетреба А"дрiй Володпмирович

ий (пайовий) к
бl|ески до He]apeccToBaHolo сmryгного капimrry

1ал у дооцlнках
тковий капiъл

]ерозполiл"н ий rrрибБi]IЙокрrТЙ

ч Iо[lч числ:

резерв довгостоковнх зобов'язань

Поrrrчна кредпюрсiiЙ
ловгосlроковиIlи зобов'язаннями

чишt з податку на прибуrcк

!9тахунками зi страхryвання

Поточ н а крели юрiйа БББо ва Hl сть за розрахYн ками з
торська заборt,ованiоть i з внутрiшпiх розрахlнкЬ

утриý|чвrlн]lми для продпяý/, та rрупамl. виб;rття
\'. LlllcTl lrapr icTb,.юrlBiB

iWWý*чýНжýЁ*и, 
що реалiзуе дерхФвну полiтиry у оферi отатпотпкн.

'Чф#}ry*

Сохатюк Е.гr,rа ГеннадiЬна


