
Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарry) бухгалтерського
облir<у 1 "3аrальнi вимоrи до фiнансовоТ звiтностi"

Пiдприемство

Територiя

!ата (piK, мiсяць, число)

KoMyHAJlbHE нЕкомЕрцlйнЕ пlдприемство "MlCbKA дитячА лll(Aрня Ne за елрпоуза едрпоу
5" зАпорlзькоI MlcbKoI р

opганiзацiЙнo-npаBoBaфopмагocпoдapюBa""ffiдopoв'я3апopiзькoT
Вид економiчноi дiяльностi
Середня кiлькiсть працiвникiв 1

Адреса, телефон 69076, м
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака результати
(Звiry про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами) бцгалтерського облiку

за мiжнародними стандартам и фiнансовоi звiтностi
Баланс (3BiT про фiнансовий стан)

на 30 Сентября 202О r.

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КВЕД

коли
2020l10 I 01

05498789

430

85.1,1.1

28-А
про

N91 Ко, за ДКУД ПВбТТГ{

Аtсив
код

рядка
11a початок звlтного

пеоiодч
1-1a кlнець звlтного

пеоiодч
1 2 3 4

I. Необоротнi аrfiиви
-1ематерiальнi активи

1000 6 5

первiсна BapTicTb 1 001 6 6

накопичена амортизацiя 1 002

гlезавершенi капiтальнi iнвестицii
,1005 7715 4530

эсновнi засоби 1010 1 33029 1 50565

первiсна BapTicTb 101 1 205944 228786

знос 1012 (72914) (78221)

нвестицiЙна HepyxoMicTb 1015

первiсна BapTicTb iнвестицiйноТ нерцомостi 1016

знос iнвестицiйноI нерцомостi 1017

IIовгостроковi бiологiчнi активи 1 020

-первiснавартiстьдовгостроковихбiологiчнихактивiв

1021

iакопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022

]овгостроковi фiнансовl lнвестицll:
lKi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств 1 0з0

ншi фiнансовi iнвестицii 1 035

]овгострокова дебiторська заборгованiсть
,l040

3iдстроченi податковi активи 1045
-vдвiл ,l050

3iдстроченi аквiзицiйнi витрати
,l060

3алишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1 065

ншi необоротнi активи
,l090

Усього за роздiлом l
,l095 140750 1 551 01

lI. Оборотнi активи
1 100

9556 12,1бз

Виробничi запаси 1 101 9556
,l216з

Незавершене виробництво 1102

Готова продукцiя 1 103

Товари 1 104
-lоточнi бiологiчнi активи 1110

Цепозити перестрахування 1 1,15

]екселi одержанi 1120

]ебlторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125
,l0 7

]ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

1 
,l30

з бюджетом 1 135 52

у тому числi з податку на прибуток 1136

1140

]ебГторська заборгован icTb за розрахункам и lз внутрlшн lx

эозрахчнкiв
1145

нша поточна дебiторська заборrованiсть 1 155 61 283
-lоточнi фiнансовi iнвестицii

,l 160
-рошi та ix еквiваленти 1,165 563

,l6129



Готiвка 1 166
Рахунки в банках 11в7 563 16129

3итрати майбутнiх перiодiв 1170 14 6
]астка перестраховика у страхових резервах ,1 180

у тому числi в:

резервах довгострокових зобов'язань 1 181

резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премiй 1 183
iнших страхових резервах 1184

lншi оборотнi активи ,| 190 114 350
Усього за роздiлом ll 1 195 10318 28989

,l200

>аланс 1300 151069 184090

Пасив код
рядка

па початок
звiтного перiоду

па кlнець звlтного
перiоду

z J 1
l. Власний капiтал

3ареестрований (пайовий) капiтал 1400
142092 23

3нески до незареестрованого статутного капiталу 1401
{апiтал у дооцiнках 1405
]одатковий капiтал 1410 ,|36,14 147743

Емiсiйний дохiд 1411
Накопиченi KypcoBi рiзницi 1412

Резервний капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (6588) 1 2989
неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал 1430
ншi резерви 1435
Усього за роздiлом l 1495 1491 1 9 160756

ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення
Зiдстроченi податковi зобов'язання 1 500

lенсiйнi зобов'язання 1 505
]овгостроковi кредити банкiв 15,10
ншi довгостроковi зобов'язання 1515
]овгостроковi забезпечення 1 520

,Щовгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521
_liльове фiнансування 1 525 579 5283

Благодiйна допомога 1 526 1 366
]TpaxoBi резерви ,l530

у тому числl:
резерв довгострокових зобов'язань 1 531

резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премiй 1 533
iншi cTpaxoBi резерви 1 534

нвестицiйнi контракти 1 535
Призовий фонд 1 540
Резерв на виплаry джек-поry 1 545
Усього за роздiл9м Il 1 595 579 5283

lll. поточнi зобов'язання i забезпечення
(opoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1600

3екселi виданi 1 605
lоточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями
,l610

товари, роботи, послуги 1615 4327
розрахунками з бюджетом 1 620 2з 261
у тому числi з податку на прибуток 1621
розрахунками зi страхування ,l625

7з
розрахунками з оплати працi 1 630 97

lоточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами ,l635
6432

1 640

1 645 497 29
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю ,l650

поточнi забезпечення 1660
Цоходи майбутнЦ перiодiв 1 665 753 6541
3 iдстрочен! комiсiй Hi доходи вiд перестраховикiв 1670

-



-/

t

эчнi зобов'язання 1 690 388

!

/сього за роздiлом lll 1 695 1371 ,l8052

lV. 3обов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
уrримуваними для продах(у, та групами вибугтя 1700

V. Чиста BapTicTb акгивiв недержавного пенсiйного фонду 1800

Баланс 1900 ,151069 184090

Керiвник

Головниl

t-._ilrlХ-N / А,Г.Запорожченко /

/ Л.В.Муравйо tcr./

) реалiзуо державну полiтику у сферi статистики.

<r[ кодедрпоу l9,:
1'-* \ 05498789 /З о

Vb- }ýr)
Кf;"ffil


