
Додаток 1

до Нацiонального полохення (стандарту) бухгалтерського облiку ]
"Заrальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi"

ПiдпDиемство Комунальне пiдприемство "О_рганiзацiйно-аналiтична, служоа" лнlпровськоl Mlcbkol ради
Територiя
Органiзецiйно-правова форма господарювання

Дата (р!к, мiсяць, число)

за бДРПОУ

за коАтУУ
за копФг

за КВЕД

коди
2020 |04 | 01

38360501

1210136600

70,21Вид економiчноi дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв 1

Мреса, телефон 49000, м. Днiпро, пр. Дмитра Яворницького, 75,
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oкpiм роздiлу lVЗвiту про фiнансовi результати
(Звiry про суlryпний дохiд) (форма N 2), rрощовi показники якоrо наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi);
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

59.11

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 31 березня 2020 р,

за методом ччастl в капlталl lнLлих

ll. оборотнi активи

гт-l
Е]

за розрахунками:



ll. довгостDоковi зобов'язання i

податковi зобов'язання

lll. поточнi зобов'язання i

кредиторська заборгованiсть за:

lV. 3обов'язання, пов'язанi з

ее\ W,
&,:\т'6

Керiвник

Головний бухгалтер
_-т-ыййБ;ъ 

порядку, встановленому
статистики.

лисак В.о,

влади, шо реалiзуе дерl€вну полiтику у сферi



Додаток 1

до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi ви[,1оги до фiнансовоТ
звiтностi"

Цата (piк, мiся ць, число)
за едрпоу

04 l01

Комунальне пИприемство "Органiзацiйно-аналiтична слр(ба"
Гliдприемство

ДнiпровськоТ MicbкoI радиrc
3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)

за 1 квартал 2020 р.

Форма Ne2 Коа ""ДКVД@l. ФlнАнсовl рЕзультАти

Стаття
код

рядка
3а звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4
-lиfiий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000

)Ticтb реалiзованоi лродукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (2о 932) (14 672)
вмовий :

прибуток 2090
збиток 2095 (20 932) (14 в72)

lHщi операцiйнi доходи 212о 16 597 10 097

Ммiнiстративнi витрати 2130 (655) (620)

Витрати на збуr 2150
lншi операцiйнi витрати 2,180 (13)

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибугок 2190
збиток 2195 (5 003) (5 195)

оход вlд участl в капlталl 22оо
lHцJi фiнансовi доходи 2220
lншiдоходи 2240
Фiнансовi витрати 2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255

lвитрати 2270
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 229о
збиток ,rоя (5 00з) (5 195)

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00
Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибугок 2350
збиток 2з55 (5 003) (5 195)



lll, ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

Найменування показника код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 5
Витрати на оплаry працi 2505 з 168 2 526
ВiдраIування на соцiальнi заходи 2510 684
Амортизацlя 2515 50 96
lнц]i операцiйнi витрати 17 693 12 129
Разом 2550 21 600 15 343

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl АкцlЙ
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