
ffодаток 1

до Нацiонаtьноrc лоложенш (ста}царту)
бухштерською облiку l "Зашьнi BltMoш до фiнансовоi звiтностl"

Щаrа (piK, мiсяць. чис.гtо)
Пiдпрпслrотво KOП,IУH,\IIьHE ПIДtIРи€N,Iство "днIшроводокАнАл" днIпровськоi N{ICbKoi за С,ЩПоУ

рАди
Тери,горiя ДНIПРОПЕТРОВСЬКА
Органiзацiйно-правова форма господарювання Комl,нальне пiдприсмство
Вид eKortoMi.tHoi лiяльноотi Забiр. очипlеtlня та поотачання води

за кАтоттг l

за коl]Фг
за квЕд

Середня кiлькiсть працiвникiв 2 2 562
Адреоа, телефон вулиця ТРОi 7199j69

обл.,.l910I. YKpaiHa
Одиниrlя вимiрч: тио. дБЙХфорrа
Nч2), грошовi показники якого наводяться в tривнях з копiйкалtи)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за нацiональними положеннями (отандартапrи) бl,хгалтероького облiку
за ьti;кнаролними стандартаNIи фiнапсовоi звiтноотi

Бuанс (Звiт про фiнансовлlil cT:rH)

lla 31 березня 2022 р.
Форпtа Л!1 Код за Д{У l801001

АктIIв
Код

Dялка

На по.rаток
звiтного пепiолч

На кiнець
звiтного пепiодч

l 2 3 ,l

I. [Iеоборо,гнi aKTlrBll
Нематерiальнi активи l000 1зз lI9

первlона варпсть 001 492 491
накопичена амортизацlя 002 з59 375

Незавершенi капiтальнi iнвестицti 005
OoHoBHi засоби 0 0 1 03 884 i 094 362

первlона варпоть l0 I 381 40l 391 зt4
знос 0 2 2,71 511 296 95

Iпвестицiйна HeplxoMicTb 0 5

первlсна BapTioTb ilrвеотицiйноi HeppoMocTi 0 6

знос 1}IDестнцlйноi нерlжомостt 0 7

Щовгоотроковi бiологiчнi активи t 020
первlоIlа вартlотъ довгоотрокових бiологiчних активiв t 021

накопичена ап,lортизацiя довгострокових бiологi.rних активiв 102z

,Щовгостроковi фilrаноовi iнвестицii:
якi облiков}tотьоя за методом }п{аотi в капiталi
itIших пiдприслtотв 1 030

iншi фiнаксовi iнвестицii з5

,Щовгострокова дебiторська заборгованiоть 040 5 051 5 200
Вlдотро.Iенl податковi активи 045

[ удIJlл 50

Вiдотроченi аквiзицiйнi витрати 060
Jалишок кошпв у централlзованих отрахових резервних фондах 065

нш1 HeooopoTнl активи 09() l0 770 l0 770
Усього за роздiлом I 095 l l19 838 1 l10 451

п. оборотнi актltви
Залаои 00 41 |з2 .lз 688

вирооничl запаси 0l 41 |32 43 688
незавершене виробництво 0,z

готова продукцlя 03

товари 04
гIоточнi бiологiчнi активи 10

лелозити перестахування 15

Бексел1 одержаII1 20

Щебiторська заборгованiоть за продукцiю, товари, роботц rrочllуl.и ?5 101 821 547 950

Щебiтороька заборгованiоть за розрахтнками:
за виданимк аванаа]\lи 1 1j0 7 895 4 061
з оюлжетоN, 35 5 198 l

у torry числi з подаIку lta прибуюк зб
.Щебilорська заборгованiсtь за розрахJнкrIlи з нараховшпх лохолЬ 4()

леоlтороька заооргова}l1оть за розрах]r}IкаN{и lз внутрlшIIrх розрахJнкlв 45

[нша поточна дебiторська заборгованiоть 55 t0 269 1l l1J9

Поточпi фiнаноовi iнвеотицii бtl

Грошi та ix еквiвалепти 65 50J 59,z

готlвка 66

раьJIlки в банках 6,7 5 032 12 592
Витрати майбутнiх перiодiв ,70

Чаотка переоlраховика у страхових резервах lJ0

У Толцt,{ц9r, ,,
резервах довгоотрокових зобов'язань l 181



резервах збиткiв або резервах rIалежих t}иплат

резерRах }IезароблеIrих премiй
отрахових резервах 84

ooopoTHl 90
}'сього за ро]лi.пом п 95 {74 353 6{9,t8l

Щ' IIсоборо,rнi aKTllBl|, TTpll}lyBtlHi л.пя продtrяý, та груrl*lбr.r-rя 200
Бilпанс J00 1 594 l9l l 759 9J2

Пасllв Код
рядка

I]Ia rlo.1aToK
звiтного пеrriоду

На кiнець
звiтного ttеоiодч

7 3 {
I. Влrtсlllrй к:rпiтш

rреестрований (пайовий) капlтал ,100 2 380 2 432 980
tJнески до незареестрованого отатупiого капiталу ZtO 1 1.13 000 52 600
Кrлirал у лооцiнка.х 405 4,70 170
лодатковии капl]ал 4l0 5о 2,1: 59 821

оNпсlипии дохlл 41
накопичеIt1 KypooBl рlзницl 41Z

Резервниii капiта;I ,+15

[-lсрозпо;liлений прибуток (непокритий збиток) 120 (l 072 Е4б) (t ()97 _rt7)
неоплачений капiтал 425 ( ( )
tsиrцчений капiтал 430 ( ( )

рсзерви 4
}'сього за розri.пом I .l95 l JOl 279 l 395 954

lI. ffовгос t poкrlBi lобов'язпнttн i зrбсзllе,tенttя
PoLrcH l заIIня 500

пенсiйнi зобов'язання 505
l_(овгосlроков1 кредити баrrкiв 10

довгостроковl зоОов'язання 515
,Z 265 52 з39

Щовrоотроковi забсзпечення 520
довгострокоDl забезпеченttя витрат пероонаJц/ 521

I {iльове (liлtансування 525
благодiйна допоп{ога 526

axoBl рсзерви 530
у тому чиолl:

резерв довгострокових зобов'язань
l5з l

резерв збиткiв або резерв належI{пх виплат I5з2
рез9рв riсзароолепих пре 5
ншl oIpaxoBl резерви

грак 35
IIПИЗОВИЙ онд 5.10

Цзерв на виплаry джек-поlу 5.15
)'сього зtt роздiлопr П 595 52 265 52 339

lII. lIоточнi зобов'пзаrtня i заtбезпе.rеrlня
ор9l KOglpoKoBl кредити 600

векселi видднi l 605 з85 _{85
Погочна креди lopcbкr заборгованiё lb п
довгоотроковими зобов'язаннями 16 10
товари, робоrи, поолуI.и lбl5 t4,1 1,14 134 816
розраýlнкаNtи з бюджетом I620 6 044 l0 бtlб

у тому числ1 з податку на прибY.юк l62l
розрахтнка]\lи з1 стахYвання I625 5 531 5 52з
розрах]rнкаi{и з оплати прац1 l 630 20 484 20 211
l1о,ючна кредитороька заооргованlсть за одержаними авансап{и J з8 44б з,76

кредитороька заОоргованlсъ за розрахунками з }часникаNlи 40
на кредитороька заборгованiсть iз BllyTpimHix розраryнкiв 4

l lоIочна кредиторська заборгованiсть зr cTpaxoBolo дiялl,ttiс rc 5()

бб0 з2 65I Jo обо
ллаиоупllх перlодlв б65 3 140 з52

DrлvlPUa9tr KOMr9lиHl лоходи вlд пересI?аховикlв 70

690 45,792 64 5,74
Усього за роздiлолt Ш 695 210 647 J11 б39

I Y. Зобов'язан l, 
", 

rоо' 
"",uri. нйбфБiiii-iЙiББil,

утри]rr),ванrINIIr д.пя продаr*tу, та група}tп вrtб;,ття
1 700

варпоть активlв недеря(авного пенсiйного фонду l800
l900 59.1 l9l l 759 932

,/;рlвнпк I ДОВГАНЬ Аплрiй

ЧЕРВIНЧУК I''aHrra

2 Визначаетьоя в порядку, riотановл'еfiоlry центральним орга}lом виконавчоi влади, !l{o реалiзуе державну полiтику у оферi статиотики

Ке

г

l-тйФп-"Р 
"дмiнiотративно-rеркторiальних одини( та Teplr'opiri rериторiальних Iромад


