
,Щ,олmr l
до llацiошпоrc пшожеlпл (глrл,ryry)
Бц-*р""*о- облiку l "Ъгвльнi вшоп ло фнанmвоi звiтншi'

Щата (piK, мiсяць, чиоло)

пi_тrрнсrrcтво jIbBmcbKE MIcbKE комун,цJIьцЕ пцприеN{ство ,IльвIвтЕIUIоЕнЕрго"

Тсргlорir YKpaiHa

Оргапiзапiйзо-првова гооподарювання

заеЩПОУ
заКоАТУУ
за КОПФГ1
за КI}ЕЩ

Вкд екопойчяоi дЬьностi
Середя кЬкiстъ прчiвникiв

води та

код4
202| l0l l0I

05 506460

4610100000

!.50

з5.30
поотачапня

Адр€сq т€лефн Дапяла Апооmла, буд, l, м,

ойпrц" виЙру, тио.ýп.6Б леояпсового Йака (oкpiм

за мil*сtвроднимп отаrrдартами фiпаноовоi звiтноотi

lts2), .p"rшo"i пЪ*ч.rr*r якого паводятьоя в гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй *;цдцlti):

за полоr€пrrями (отандартами) бlrталтэроького облiку

резуJIьтати

Бшlашс (Звiт про фiнаlrсовий стан)

31 грудпя 2020 р.на грудпя
Форма Nеl Кол за ,Щ(У 1801001

Актив
1

БоD.т"t а*rп"иL

Код
рядм

на початок
звiтного перiоду

IIа кiнець
звiтного перiоду

, 3 4

1000 l 516 7 870

l001 з 352 10 095
пepBr9rtE BaPl!UrD

накопичена амортизацlя
1002 l 836

n аа<

l005 26з 437 336 740

1010 744 084 1928|

10r 1 070 078 1 r54 045

10l2 325 994 з6| 2з4

l0l5
10lб
l017
l020
1021

1022

1030

1035
iншi фlнансов1 lнвестицlr-. '|:--:лл-..л- 1040 724 2 |29

Щовгоот;

БЕ"т.
DoKoBa дсОlТорська зaUoPrUDonlw t D

лепi податковi актяви
1045

1050
Гулвiл "------"---;-э-= l060
tsiдстро,

з-ишоI

I;шiй
У"".-

rPa
1065

1095
jТiГТ l|4226з

за роздiлом
чY99Е:ч

1 100 з|z,I2 з5 638

l 101 зl z25
виообничi запасп

Незавершене вирооництво
l l02 68

l r03
отова

l 104 36 зб
овари

1l l0
поточнr бlологlчн1

15
лепозити Ir9Pý9r

l20
l|z5 22z 551 з36 l20

Eбiтopcbкa з"боргованiотъ за розрахунками:

за внданими ав&поами
1 130 2l з87 2з49

l 135 zэ5 22з
з бюджеmм

l lзб
v mw чиспt з полажy на llpщ

-тбБ
ffiaHicTb

l40
1 145

155 8 489 1 498

1 160
Поточнi фiнаиоовt

1 l65 76 708 59 187

Готiвка
l 166 3

l|67 ,l6105 59 78з

1 l70
,l54 762

l l80
Частка переоца.ховик& у grpцuьш р!

-

v mмч чиоJIl в:

:-".л:"- плRгпсmокоRих зобов'язань

1 181

1 182
резерва\ зОиткlв аоо рс,iЕрбц пФlýJмпл DllrlJlOl

резерв&\ незароЬлен их премlи 1 183



rнших отраховж резервж
lншr оборопIr активи б76з 85 збl
Усього за роздИом Ц {2t 163 53l 738

Ш. Необоротнi активи, ).трпмJ/ванi для продаяry, та гр}пя вrrб)-гтя
Бшанс l300 l {{l 0l{ l б74 00l

п. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення

у mму чиоJп:

рсзерв довгостоковrо< зобов'язань

IIL Поточнi зобов'язання i забезпеченнп

язання, пов'язанl з rrеоборотними активамя,
JпрпмJrваншми дrя продаrкJr, тs групамrr впбуття

КерЬник

Головниr-l

Вольськпй Валентин Володимирович

Онищак Ольга IвапЬпа

t ь**чаетъся в виконавчоi влади, що реалiзуе державну попiтику у оферi оmшотики.

L


