
,Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдприемство КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО "ЗАПОРIЖРИНОК" за е.ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про tsласпий каIriтал
за PiK 2020 р.

кодI,I

202l' 0l 0l

0 l 559577

Форма NЬ4 Код за ЩУД Г-lS0-mбГ_l

Стаття

Код
Ряд-
ка

Зарее-
строва_

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у дооцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

FIерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

1 1 3 4 5 б 7 8 9 l0
залишок на пOчаток
року 4000 1 638 2а 226 l|2 16 l58 46 lз4

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виrгравленrrя помилок 4010
Iншi зплiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок року 4095 l бз8 28 226 ||2 lб l58 46 |34

Чистий прибуr,ок
(збиток) за звir,ний
перiол 4100

,7 7

Iнший сукупнlлй
дохiд за звiтниlй
перiод 41 10

Дооцiнка (учiнк:а)

необоротних ак:гивiв 41l1
Дооцiнка (учiнк:а)

фiнансових iHcTplyMeHTiB 4\lz
Накопиченi rcypcloBi

рiзницi 41lз
Частка iншого сукупного
доходу асоцiйованlтх i

спiльних пйприемств 4|l4
Iнший сукупний:дохiд 4l16
Розподiл прибутцу;
виплати власни:кам
(дивiденли) 4200 (2) (2)

Спрямуванrrя цlибутку
до зареестрован,ого
капiтаlry 4205
Вiдрахуванrrя д,э

резервного капiга.lry 42l'0
Сума чистого rцlибупсу,
належна до бюджету
вйповiдно до
законодавства 42l'5
Сума чистого щэибугку
на cTBopeHrUI
спецiальних
(цiльових) фошtiв 4220 lб l63 (lб l63)



Cr rra .tl.tсr,ого прибr,ткl
Fla \taTepla.TbHe

заохоtlення

Вlrески ччаctll.tKiB:
Bt tсски .1о капir,а.лr,

Ilor atttct-tttя :lаборr,о-
BaHocTi з капiталr,
Bl l.,l_y.telt tt я ка rr i,га.ll_у :

[]l.tr<r tI аt<ttiй (часток
Псрспро.rаж вtlк\,п-
. lсt-lих ilкцiй (.1 ilg,lgк;
д ltr .rtовflння вllк\,п_lс-
них акtttй (част,ок)

l]tt.,tr,,tcHHя час,l,ки l}

l(al Il,гa_,ll
'Jrtct ttllсння rto1,1irtn_,tb-

tlol tJill) l()c-I,1 аl(lllи
IHrli зrritrи в KalliTa,ri
Придбанн.ll (продая<)

}lс l(Ol lTpO-,l ь0 l]а ]ноТ

(l ас,I,ки в .rсlчiрr,rьолr1,
ll1.1llplI(,\lc l,Bl

l)азttlчl rplill у Kalli,l,alli lб 162

'}a",tl.tlrloK на Kiit lець

п'"--z^'.ý

", 
r'*l**i}

KctrriBtt1.1K

l'о.ltовt-tийt бухr a;lTep

I{етреба АrдрiИ Володимирович

Сох:tтюк Елла ГеннадiIвна


