
Фiнансова звiтнiсть ммOго пИприемства

Пiдприемство .Щата(рiцмiспр,.шс:rо)
Комlrrа"ъне пiдприемство "Солtirr.rьно-лrалiпл.пппi центр сприяння розвитьт MicTa" .Щнiпровськоi зд €ДРПОУ
MicbKoi р4щл

Органiзацiйно-правова форiuл .ocl iол.iрювання ком]Еаьна власнlсъ

за КоАТУУ
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за КВЕ.ЩВид економiчноi дiя;lьносri .{Ьъпiсъ у сферi зв'вкЬ iз громадськrсrc

Середвя кiлькiсrь працiвникiв, оэiб 74

Одиниця вимiру: тис, грн. _] одI]им;lесятковпмзноком

Адреса. гелефон пр,t"п"*, Дu" та Яворницького. бул 75. м. ДНIПРО, +S000 --

.Щодаток 1

до НацiоЕаlБ. вого положоння (стдндарry)
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1.Баланс на 31 грулпл 2019

Аюив

Нематерiальнi акгиви
первlсна BapTlcтb

шакопичена амортизаIiiя

Незавершенi капiтальнi itrвос,rицrt

OcHoBHi засоби :

фiнансовi iнвес,гиtiiI

Грошi та ix еквiваленти

Витрати майбрнiх перiодi,j

Iншi
Усього за роздiпом II

III. Необоротнi активп, ,v rрпму,лlавi для продаrIýу, та групи вибуття
Балапс

р.

ФормаNч 1-м Кодза.ЩКУ.Щ

44з,0

470,0

70,0

2 378.0

l04,0

218,1,0

125,0

1 5з0,0

знос

Довгостроковi бЬ "Й
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицli

у тому числi готова продуюliя

за продукцiю, товари, роботи, послуги

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

у тому числi з податLт на приб},ток

ir*" nor.ru"" дЙi-;tc*ка ""б.рr.""riсть

гЕ

початок
звlтного DoKv

оборот*ri uкгlлви-



рований (пайовийLпuj li ,

,Щодатковий капiта-,l

РезервIlий Iсапi,гал

приОрок 1 LБпiк[иiиИ збиток)

Неоплачений капiта.I

Усього за роздLrом I

П. Д."...тр""овt,"iаiiЫ "з"""", 
цЬов" Oi""".-

.iiI. l [ll,гочпi зобов'язанвя

,Щоходи майбlтнiх перiоrriв

i поточнi зобов'язання

Усього за роздiпом III
,r,r"' rro.ri, 

"йО"р" 
rо",,n" n*r rr.* 

", }примуllанlrмlr л. lя

9 050,0

4 442,0

2. Звiт про фiнансовi результатп
за Pilt 2019 р.

Поточна кредиторська заборt,ованiсть за:

довгостроковими зобов' язаttн,яiми

у тому числi з податку на прибуток

розрахунками зl страхування

розрахункаvи з опJIати llрацl

Форма Ni 2-м Код за ДItУД 1801007

Стаття Код

ряДrc

за звiтний

перiод

За аналогiчний перiод

поперсднього року
1 2 з 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продушIii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000

Iншi операцiйнi доходи 2|20

lншl доходи 2240

Разопr доходи (2000 + 2120 -224а) 2280

2050 ( ) ( )

нIш1 операцlин1 витрати 2180 ( 4 бо8.о ) ( )

2z,|0 ( ) ( )

Разом вптратп (2{Б0 + 2180 = 2270) 2285 ( 4 60в.0 ) ( )

Фiнансовиfi ре.рхдкеI до оподатку..вання (2280 - 2285) 229а (4 608,0)
I

2з00 ( ) ( )
Ч пфft ,dфцfuýryg:ФýJ{JЬk ).Р&9 0 - 23 00) 2350 (4 608.0)

ýi ) ý ý*ý}.tрsý
ý*lt:*tтф
д*я.tt,- j,'.E**

Пiлмурна Наталiя Анатtrлiiвна
(lнiцiалп, прiзвище)

отинсьrq okcarra Леонiдiвна
(iнiцiа:шt, прiзвище)

Пасив

1

_ ;"!асниIl liaп1,I,it..


