
Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоrи до фiнансовоI звiтностi"

Дата (piK, мiсяць, число)

пiдприемство Комунальне пiдприем.ство "о_рганiзацiйно,аналiтична
служоа" лнlпровськоl Mlcbkol ради

Територiя
Органiзацiйно-правова форма rосподарювання
Вид економiчноТ дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв l
Адреса, телёфон 490О0, м. Днiпро, пр. Дмитра Яворницького, 75,
ОдиницЯ вимiру: тис. rрн, без десяткОвого знака (oкpiм роздiлу lv Звiту про фiнансовi результати
(Звiry про сукупний дохiд) (форма N 2), rроцJовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухrалтерськоrо облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоiзвiтностi

59.11

за еДРПОУ

за коАтуу
за копФг

за KBEfl

коди
2020 |07 | 0r

38360501

1210136600

59.11

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 30 червня 2020 р.

фiнансовj iнвестицi'i:
якi облiковуються за методом участi в капiталi jнших

ll. Оборотнi активи



ll. fiовгостроковi зобов'язання i забезгrечення
i податковi зобов'язання

lll, поточнi зобов'язаiъя i

кредиторська заборгованiсть за:

бу
цf =l*rt

кйf_у

Керiвник

Головний бухrалтер

А,о.

що реалiзуо державну полiтику у сферi
1 ЕизiачаiiБй порядку, астановленому

статистики



Додаток ]

до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансовоI
звiтностi"

Цата (piк, мiсяць, число)
за едрпоу

Пiдприсмство Комунальне пiдприомство "Органiзацiйно-аналiтична сл}Dкба"

(найменування)

3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупний дохiд)
за 1 пiврiччя 2020 р.

Форма N92 Коа заДКVДf@
l, ФlнАнсовl рЕзультАти

l0| 07 
|

38360501
01

стаття Код
рядка

3а звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

лопереднього
року

4
п

I (31 663)
валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 (39 405) (31 663)

lншi операцiйнiдоходи 212о з4 758 27 259
Ммiнiсгративнi витрати 2130 1 з52) (1 1в2
Ви]цqщ ..q qqуr 215о
ншi операцiйнi витрати 21в0 (19) (14
Фiнансовий результат вiд олерацiйноТ дiяльностi:

прибуток 2190

Фцч 2195 (6 018) (5 600)
Доход вiд участi в капiталi 22аа
lнц]i фiнансовi доходи 2220

224о
OiHaHcoBi витрати 

-

2250
Втрати вiд участi в кеliталi

227а
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 229о
збиток 2295 (6 018) (5 600)

1rр"лr@s!д) ._!949rцу на прибуток 2з00
2з05

чистии Фlнансовий результат:
flрибуток 2з50
збиток (6 0,18) (5 600)

ll. сукупний

1 2 з
2000

)Ticтb реал 2050 (39 40t

Найменування показника код
рядка

3а звiтний
лерiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
ooKv

1 2 3 4
неоооротних активlв 2400

24а5
iакопиченi KypcoBi рiзницi 2410
raulka lншого qукупноrо доходу асоцlйованих та спiльних пiдприемств 2415
н1,1]ии сукупний дохlд 2445

2450
ýдg]g_!а !рI9уг9! по9'язаний з iншим сукулним доходом

2460
!лlу_д9!д]9уцl рядкiв 2З50, 2355 та 246о' 2465 -6 01 -5



lll. ЕлЕмЕнти опЕр

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

KepiBHltK

Головний бухгалтер

Коваленко А.о,

T"ffi

."\_-Z_\ ",

щу,:YV


