
Видекономiчноlлiяльностi ПооlЕчаItllя

додrюк 1

до }Ъцiояшьяоrý полохенм (сгацдарт/)
б}D{Iвлтерсь(ою облiку l "Збшьяiвимоги до фiяансовоi звiтяосri''

за копФг
зп l(BЕд

Дага (piк, мiýяць, число)
Пiдприемотво KoMyH,dIIbHE ПЦПРЦ€МСТВО "МIСЬКТЕПЛОВОДЕПЕРПЯ" за СДПОУ
Територiя Х за КОАТУУ
Органiзацiйно-правова форма гооподарювоння

сорслня кiлькiсть працiвпикiв

Оллпиця впмillу: тис, l?l, без лесяткового ,laKa
Nr2), ryошовi показ!икй якого наводя,гься в гривнях з копiйками)
Склалспо (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтипцi)|

за положеннями (сmндар]ами) б}хгалтерськоI,о облiку
,n viжrrа|олнлvи сmнларrпми фiнднсовоi rBilHoc Il

Ilpo сYItулlIий лох;л) форлlа

Ба.пппс (Звiт про фПIn,,со,}ий стпп)
30 чсрt}ltя 2020

l, нсоьоротяi активп
Немат€рiальнi активи

якi облiков}ютьоя за меmдом гlдстi в капiталl

iнших пiдпрп€мотв

у mму чяолl з податку на

ре]ервах довюотокових ]обов'яза,{ь

коли
2020 | 07 l0l

36588l8з
68l0400000

l50
з5,з0



1,1 lrx строхових резервах l8.1

lншi оборотхi активи l90 .l0 075 41 |,7

Усього за роздiлом П l195 l30 l82 l21 9бl
lll. IIсOбороtпi ак ,вп, ]трп t]sахiл.пя проллкr,! т, гD]чпп впбflт,| I200

Бл.лtп( 1J00 65l 695 611,219

I'орлiIiчу{ Вплерiri Грпгорович

Савч}к С)ксtrпп l]оJIодrtмирit}па

Dикопаuчоi влалtl, цо реалiзус державну полiтику у сферi отатиотяхя,

резерв довюстокових зобов'язаяь

з леоборотнпDпl nKTпBn}r,l!

утрпмуuлнпмп для продяяý, тл гр}пами вIlбуття

\-___,-,-]-,

КерЬник

головtплй

| Визначастьоя в



Пiцпрпсiлrсr,во коМУIIАЛЬнЕ ПIДIIРи€МсТВо
" мlськтЕIIловодЕнЕргIя"

ffaTa фiк, мiсяць, число)
за еflРПОУ

2020 I07 l0l
з 6588 l8з

(пайменYвання)

3вiг про фiнаtlсовi резу.пь,r,аr,rt (Звir,про с;пtуппий похfut)
за I ПЬрЬtчя 2020 р.

ФормаN2Кодзаfl КУ{ГlJ])-ППOБ_l
l. ФIнАнсовl рЕзультАти

Сrrlt,гя Код
рrlдка

за звir,ниir
псlriод

3а аплпогiчrrцй
пеlliод

попереднього
Dоку

1 2 3 .l

Чистий дохiд вiд рсалiзацiI проду,rсчii (ToBapiB- робiт, послl,г) 2000 13 t 924 l4ll 9з7
Чuсtпi заробленi спраховi премii' 20]0

премii' пi dп1.|с с! l li, BcLllO ва cyMа 201]
пре.\|i1:, переоаl li у пересlпрах|)(]с| |! ня 20] 2
з,л,liна резерву незаробJlенuх премil1, валова cy.1,1a 20] 3

з,л,liна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх
премiЙ

2014

Собiвартiсть реалiзованоi прод,кцti
(товарiв,робiт, посгуг) 205 0 ( 144 025 ) l81 |24 )
{tttctlli поl tece t t i збlоп K1.1 за сlп рахов1 l,\11.! вl!пjlсlп1 c1,1,11 l 2а70

Ba.ltOBtlt-,l:

прибуток 2 ()90

збиток 2095 ( |2 l0l зz 187

loxid (вumрапu) вid з.1,1iнu у резервж dовaосmроковuх
зобов'язань

2105

loxid (вulпраmtt) Bii змiнtt iHutux сlпрсlховllх резервiв 2lla
з.11,1lна lнчluх спраховltх резервlв, Ba]loBa cy-|lla 211]
змiI!сl часlпкч переспрqховuкiв в i l l lttl.|x с l11 |1clxol|llx |)езе рвс{х 2]l2

lншi опсрацiйнi дохоли zl20 15 829 8 2l9
у mому чuслl:
ёохid вid злliнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiспю

21 21

dохid Bid первiсно2о вuзлlал|llя бiопоZiчlltlх aLmu?iB i
с iл ьс ь Kozoc поdа рс ь ко i' п роОу к ц l i

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвilьненuх вid
опоdаmкування

Адпriнiстративнi витрати 2l30 ( 4 38l 7l0
Витрати на збут 2l50 (

lншi операцiйнi витрати 2]80 1з61 ) l0q5 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варпосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеd,tлuвою Bapmi сmю

2]8]

вumраmч вid первiсноzо вuзнаlпý бiоllоziчlпtх lKпllBiB i
с iл ьс ь ко ?ос п оdа рс ь ко i' п роdу к ц l i

2182

Фiнансовий результат вiд операцiiilIоi дiяльнOстi:
rфибуmк 2190
збиток 2l95 z 0|4 2877з )

Доход вiд l^racTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 I,14 49
Iншi доходи 224l) 2з з45 2l |79

у mо.лlу чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопо,,лtоzu

Фl HaHcoBi витllати 2250 s )ý7 \ 1264 )
втрати вiд rIacTi в ttапiталi 2255 )

Iншi витрати 2210 )68 291 4|7
Прttбуlпок (збutпок) Bid вплttBv ittс|tляtlii'llcl мо епаpl!i сlпаlпlпi 2275



додатка
Фiнансовий результат до оподаткування:
поибlток 2290
збиток 2295 52 073 ) ( 9226

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 23 00
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностl пlсля
оподап!ування

2з 05

Чисr,ий фiIIаrrсовlлй резуlIы,аr,:
прибуmк 2з50
збиток 2з5 5 52 0^lз ) ( 9226 )

ll,

С,l,аr,тя KOrI

рrlлка
за звiтний

пеlriол

Зд аtrдпоr,iчнIлй
rrcllio;t

попере,цtIL01-0

DoKY
l 2 3 ,l

Дооцiнка (уцiнка) необоротних аrстивtв 2400

Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого суцупною доходу асоцlйованих та спlльних
пiдприемств

2.1l5

lнший сукупний дохiд 2445
IHIIIl,rr"l tук1 пнrtii лоriл,Ilо ополаткуваlrня 2.150

Податок на прибуmtс, пов'язаний з iншим сукJ,пним доходом 2455
IltItlttii c.v-ttylItttlii лоri:{ tlic. tя 0lrOлa],|tYBillIllrl 2{60
Счкчпнлlй дохiл (счпла lrя,цкirr 2350,2355 r,a 2,1б0) 2{б5 (52 073) (9 226)

с]укупllии

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Горлiйчук Валерiй Григорович

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Назва cTaTTi Код
prI/IKa

за звiтний
псрiол

за днапогiчний
rrерiол

попередньог0
l)0Kv

1 2 3 ]
Матсрiальнi затрати 2500 8з 993 l2l 41.18

Витрати на оплаry, працi 2505 з9 зl4 40 528
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 tt 047 tt 376
Амортизачiя 2515 10 б07 8 512
lншi операцiйнi витрати 252о 7 54| 6 880
Разопl 2550 149 502 I85 784

Скоригований чистий прибуток (збиmlс)

Савчук OrccaHa Володимирiвна


