
,Щодаток l
до Нацiонального положенш (станларry)
б)аtгалтерсь(ою облiку l "Зашьнi вимом до фiнансовоi звiтноmi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)
Пiдприемотво коМ).нАJIьнЕ ПIДпРиемство "оБлАсниЙ спортивниЙ комплЕкс за е,щпоу

"мЕт
Територiя XAPKIBCЬKA
Органiзацiйно-правова форьла господарюваItня Комунальне пiдприелtство

за КоАТУУ
за КоПФГ

Алреоа, телефон вулиця Плеханiвоька, буд. 65, Комiнтсрнiвоький район р.-н, м, XAPKIB, ХАРКIВСЬКАобл,, 7З72ЗЗ5
6100l

Одиниця unn,ipy, тис, дЙl ФФЙ-
Nэ2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтипцi):

за положеннями (отандартами) бухгалтероького облiку
за мiжародними стандартами фiнаноовоi звiтностi

Бппапс (Звiт про фiнпшсовпil сташ)
Hll 3l березrlя 2019 р,

Форма Л!1 Кол за lЩY 180l001

Актив
Код

рядка

на по.lаток

звiтного перiоду
На кiнець

звiтного перiоду
1 2 3 4

L Необоротнl актllви
Нематерiальнi активи 1 000 306 бз7 460 988

первiона BapTioTb 001 306 бз8 460 989

накопичена амортизацlя 002 l 1

Незавершенi капiтальнi iнвеотицtt 005

OcHoBHi заооби 010 272 16з 265 845

первlона варпоть 011 570 4з0 5"l0 429

зноо 012 298 26,7 304 584

Iнвеотицiйна нерцомiсть 10l 5

Первiсна BapTicTb iнвеотицiйноi HeppoMocTi 101 6

Знос iнвестицiйноi нерlхомооп 1017

Ловгоотроковl Оlологltlнl дктиви l 020

Первiсна BapTioTb довгоотокових бiологiчних активiв l02l
Накопи.lена амортизацiя довгоотрокових бiологiчних активtв |022

Щовгоотроковi фiнаноовi iнвеотицii:
якi облiков},tотьоя за меюдом участi в капiталi

iнших пiдпрнемотв 1 030

iншi фiнаноовi iнвестицii 1035

ЛовгоOтрокова дебlтороька заборговаtIlоть 1040

Вiдотроченi податковi активи 1045

Гудвiл 050

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 060

Залишок коштiв у централiзованих стахових резервних фондах 065

-tншl HeooopoTHl активи 090

Усього за роздiлом I 095 578 800 72б 833
Ц. ()боротlIi пктlrви

Запаси 100 30 30

Виробничl запаси 10l 30 з0

Незавершене виробництво 102
l оювtl продукцlя 103

Товари 104

l loTo.IHl оlологlчнl активи 1l0
лепозити перестракування l5
Векоелi одержанi I20
,Щебiюроька заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, послуги |25 9 856

,Щебiтороька заборгованiоть за розрахунками:
за виданими аваноами 1 130 5б8 561 И ЗИ
з бюдI(етом 135 l
у ToItry чиол1 з податку на прибуток 136

ЛеОlтороька заОоргоDанlоть за розрахунками з нарахованих доходlв 140

Щебiторська заборгованiсть за розрдхунками iз внутрiшнiх розраryнкiв t4
IItша ло го,lна лебiторська заборгованiсть
Поточнi фiнаноовi iнвеотицiТ 160

Грошi та ix еквiваленти 165 ,7|
108

l опвка 66

рахчнки в банках 71 l08
Витрати Nlайбутнlх перlодlв 10 11 8

ЧаOтка перестраховика у страхових резервах 80

у mму чисJu в:

резервах довгоотокових зобов'язань
1 l81

LL

код1
2019 l04 l0l

24477221,

бз10136900

l50
9J.ll



FезерйТиткБабо резервах належIIих виплат 82

резервах rrезароблених премiй 83

ittших отрахових резервах
l84

95 10 84б 12 587

200
300 589 646 739 420

{

74 4||
ий (пайовий) капiтал

нески до незареестрованого оmтутного капlталу

тал y дооцlнках

,Щодатковий капiтал

Еvriоiйний дохiд

712 718

забезпечоння ви,грат пероонаJIу

у тому tlиoJu:

резерв довгоотрокових зобов'язань

в або резерв налеr(яих виплат

mчна кредитороька заборгованrоть за:

доDгостоковими зобов'язаннями

у тому чиол1 з податку н€

а заборгованiоть за розрахунками з

Вiдфоченi комiоiйнi д9194щц

м Зобов'язаlrшя, пов'язанl з необоротнимш пктивами,

утрпмуваllимлl Для прод,Dку, та групаiuи вllбуття

j,iн,т*н;
_< _Е/ ' .litлДСi:t Jro',in**'iомппýБ9

Ё;Ь.ч;*$:,Ч

\*l.oi9

KepiвHlIK

Головнпl"л бухгалтер

Пець PoMall Bactl.rboBl1,1

органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi статиотики,

I


