
Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоI звiтностi"

пiдприсмство Комунальнепiдприсмство"органiзацiйно-аналiтична
служба" ДнiпровськоТ MicbKoT ради

Територiя
Органiзацiйно-правова форма господарювання

Дата (piк, мiсяць, число)

за едрпоу
за КоАТУУ
за копФг

за квЕд

Коди
2020|10|01

38360501

1210136600

59.11Вид економiчноТ дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв 1

Адреса, телефон ,

Одиниця вимiру: тис. грн, без десяткового знака (oкpiм роздiлу lv Звirу про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), гроlцовi показники якого 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 30 вересня 2020 р.

за методом участi в капiталi iнших

ll, Оборотнi активи

lll. Необоротнi активи, угримуЪiiЦлi прБlБfrJа rр-frЙ

за виданими авансами



w

Паси в Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 з 4

l. Власний капiтал
Заресстрований (пайовий) капiтал 1400 16 505 16 505
Капiтал у дооцiнках 1405

Цодатковий капiтал 141о
Резервний капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток 142о 16 680) (17 5,1 1

неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал ,14з0

Усього за роздiлом l 1495 _,175 _1 006
ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення

Вiдстроченi податковi зобов'язання ,] 500

Цовгостроковi кредити банкiв ,1510

ншi довгостроковi зобов'язання 1515

Цовгостроковi забезпечення 1520 1з2 21

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 21

Цiльове фiнансування 1525
Усього за роздiлом ll 1595 132 21

lll, поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTкocтpoKoBi кредити банкiв 1600
i']оточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 2 12о
розрахунками з бюджетом 1620 1 166

у тому числi з податку на прибуток 1621

розрахунками зi страхування ,]625 168
розрахунками з оплати прац ,16з0 37 691

lоточнi забезпечення 1660 59в в4
Цоходи майбутнiх перiодiв 1665 103з
ншi поточнi зобов'язання ,1690

Усього за роздiлом lll l695 636 4 2вз
lV. 3обов'язання, пов'язанi з необоротними активами,

утримуваними для прода)lry, та групами вибуття ./
.4700.1l

Баланс i . Sl;ffilgаа 593 3 278

Керiвник

Головний бухгалтер

1-ъизllа.rа;ться в порядку, встановленому

А,о.

:ж
.о.

и, що реалiзуо державну полiтику у сферi
статистики



Додаток 1

до Нацiонального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансовоi
зBiTHocTi"

Цата (piк, [4iсяць, число)
за едрпоу

Коди
2020 10 01

38з60501

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 9 мiсяцiв 2020 р,

Форма N92 Коа."ДКVД@]
l. ФlнАнсовl рЕзультАти

ll, сукупний дохlд

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiч ний
пер iод

попереднього
ooKv

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацil продуцчrТ (тоЙрБlБЫJБслуl,- 2000 50
UoolBapтlcтb реалiзова1.1о'i продукцij (ToBapiB, робiт, послуl 2050 (60 805) (50 158)

прибуток 2090
збиток 2095 (60 755) (50 158)

2120 61 964 47 584
Цм iH iстратиЪнГБйрБiй-- 2130 (2 016) 1 915)
битрати на зоут 2150
ншl операцlинl витрати 2180 (2з) (,]6(l,Iнансовии результат вiд операцiйноТдiяльностi:

прибуток 2190
2195 (830) (4 505)

оход вiд участi в капiталi 

-

22оо
222о

ншl лоходи 2240
Фiнансовi витратй- 225о
Втрати вiд участi в капiтiлi- 2255
lHLlJl витрати 2270
чrlнансовии результат до оподаткування:

прибуток 229о
зоиток 2295 (830) (4 505)

JиlроIуl \лчлlл/ J lluлillкv на прИОvТОК - 2300
Прибуток (збиток) 2зо5
1иU l ии (р,нансовии резулЬтат:

прибуток 2350
2з55 (830) (4 505)

Код
рядка

3а звiтний
пер iод

3а аналогiчний
перiод

полереднього
року

2 з 4
2400

!tчччlItпа \уцlппо/ чJlнdнUUtrих lHcтpyMeHTiB 24о5
2410
2415
2445
2450
2455
2460

:J,-r..,...,. Hv^lH \vrBla рйлп|Е;оiru, Zooc та Z4oU' 2465 _830 -4 505



lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlиних витрАт

Найменування показника Код
рядка

3а звiтний
пер iод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

2 3 4
N/]атерiальнi затрати 2500 з16
Витрати на оплату працi 2505 9 947
Вiдрахування на соцiальнi заходи 251о 2 146
Амортизацiя 211
lншi операцiйнi витрати 252о 5а 172
Разом 2550 62 в4з 211

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

KepiBH ик

Головний бухгалтер

Коваленко А,о,


