
ffолаток l

До I-{ацiонал r,I lого l l()ло)l(ен ня ( станларту ) бу
l <Загальнi вимоги до (liHaHcoBoi звiтностi>

облiку

код

Тери,горiя за КоАТУУм.киIв
Органiзацiйно-правова форма
господарювання
Вид економiчноi дiяльностi

Комунальне пiдприемство за КоПФГ

_Дi:ддIIrjIlJЦt!ддцдL закладiв за КВЕ!
Середня кiлькiсть працiвникiв | sJl _
Алреса, телефон 03l50, м. Киiв, вул. Предславннська,9
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зроби,ги позIIачку Kv> у вiдповiднiй клiтинцi):
за положенняьI (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнароднll]!1и стаI]дартами фiIlансовоi звiгностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 01.01.2021 р.

21 0 0l
22964365

8038200000

150

8б.l0

Ns 1 Код за ДКУ 1 80100

Актив Код
рядка

на початок звiтtrого
псрiолу

Ila кiноць тн()го

1 2 3 4

I. Необоротнi активи
Ill активи: 000

IIepBlcHa BaDTlc,l,b 001

__lцц9цщ9цq аморти:аrtiя 002
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005
OcHoBHi засоби: 0l0 5788 l

пеDвlсIlа Banl,Icтb 0ll 70045
знос 012 I2l64

Iнвестицiйна tlерухоьtiс,гь 0l5
f[овгостроковi бiологiчнi активи 020
f{овгсlстроковi фiнаrlсовi ilIBecrrlцii:

якi обlriковуtоться за методом участi в капiталi itlших l 030
lншl IraIlcoBi itlBecTll l 035

[овгострокова дебiторська заборгованiсть l 040
Вiдотро,tеrti пода,гковi аltтиви 1 045
Irtrli необоротtli ак,гltвt,l l 090
Усього за роздiлсlм I 1095 5788l

Il. Оборотнi активи
За l l00 l242-9
в ttt.ч: eupoбHu,ti -]cttlttctt

l l0l ] 2129
_ незавеLlшене tiuробнuцц1о _ l l02

Zопlовu ] l0з
] ]01

ГIо,r,очrri бiологi чIri ак,гиви l l0
I]eKcelti 1 l20
1 tgtlllgpj!д4lqoopl gцццц_9ддр9дх It l Io !,l, о l
/[eбi,rrlpcbKa эtrборr,ованiсть за розрах)/нка\{и:
,_ ?j] _н l]l !дЦД vллцi] L'_сзл1И

l l_ц

1 lз0
з бtо.llяtе,гоr,t l 135

,],()j\,Iy чLlс"ll з Itолагк\/ tIа 1 |зб
z! ! gLiqý!цryц 9 lzцgррrgsg nllx Q979!J9_____ l 110

l\сбi,горська забоllгованiсr,ь за poзpaxyHtcabllt iз }rн)lTpittlI]ix
рt,lзра>lчнIliв

I l45

tц]]!ц9lоYJiзJlе_б_цох9tцд_?qФIr9цllцлдд____ l l55 _).) /

IIaHcoBl 1нвссгиtчl l 160
,га 1х еквIваJIеIIти 1 165 40l0

в пl,ч,: 2опlвка 1 166
cl банксlх l l57 ,l0l0

в l l70
t ooopoTlll акl,ивlл l l90 9

Усього зд роздi.пом Il 1 l95 lб785

Il. tlеобороr;нi активи, утримува HI для продаrку ,гл групи вибу.гтя | 1ZOO

Бa;,r:rlrc l 1300



Ко.ц

рядка

lla по,lаr,ок звiтнсlго

пepiOlty

l Капil,ал у лооцittках
l Додаrковий капiта.lt
i |\rердrrrr!iдqд!_.р|

oallKl1]

]lg:qlцдрJztgtолgtдд:g_б_орlопзl]]с]_о*lа.
зобов'язаrIнями

tlками зi

п опtочна креduпtорська заборzованiсtllь за розрахуlrка,мu з

ll о,гоч t lir

[lо,гочlIi забезпечеIttlя

цJ_0_
1.115

l{ц,".
1 430
l495

15 15

1 520

1900

\J

3527
11962

,йаrр
KepiBHltK

Голов tr лтй бухга.lt,t,ер
(rliлп

iБ;;;;;;";о nupn.on},, встаllоl}леt|сllllу t].еtll,раJIы,!lп1 ol)t,a}lol!,

влll<оltавчоТ влал1l, Illo рсалiзус лерltсавllу поJ-Iiтику у cthclli стагистltкtt

8653

2,163'|

_Бд:сr Е:ц1-ол i я Bo;r олим лдiв н а

(iHiuiaлtt, прiзвлttuе)

KocTtoltoBa ]-Iаталiя

-__дцд!дз!в_ца 

-(iuiчiаllи, прiзвише)

I 9 ц9_цр1!]iЦэб_цLо_Ф___
l iсоtl,цачеttрtй tсапiтit.ll

зобов'язання i забезгlс,Iенrlя

lrlшi довгостроковi зобов'язаllllя

i забезпе.теttrtл

Усього мдqзлiлоцЦ__
IlI. Поточнi зобов'язалlня i iабезпечоllня

l lv. Зобов'язлtIня, 1,1ов'язillli з rtеоборо,гним!l аr(тивамиi

L---- утр!rмJ,ваниМд для прода?ýl]а ЦУIЦцд вибу,гтя_

L Цдддrц_

',/, .


