
Додmок 1

до Нацiоншьною положенш (оандарry)
б}о(штерською облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтностi"

Пiдприемсшо
Щаm (piK, мiояць, чпсло)

ДЕРКАВНЕ ПIДПРИ€NIСТВО "ЧЕРКАСЬЮIЙ ДЕРЖАВНIIЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ За СЩПОУ
IHCTИTYT ТЕХ[IIКО-ЕКОНО}IIЧНОI ШФОРDIАЦII В ХIМIЧНIИ
проý{исловостI"

закоАтуу
закопФг
за ItвЕд

код4
2020 04 01

00209160

71 10100000

140

1з,20

Адrеоа, телефон

Одлциця вийру: тио. грн. без деоятковою знака
J.lэ2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеIlняш (отандарrами) бlхгалтерського облiку

за плiжнародними отандартаilrи фiнаноовоi звiтноотi

Hil

про

Бшанс (Звiт про фiнансовлlй стан)
31 березпя 2020

результати про с)дq/шlии дЫдХф"р*

р.
Форма Лt1 Код за

Еа кiнець
звlтного

Код на початок
звlтногоАктив

3 421

1000 5 544 5 541Немаreрiальнi активи
аклlви

накопичена

1

,l25

зноо 1

1015

активи 1020

1021активlвдовгооT роковIfх

акшвlвДОВГОСТРОКОВID(

якi облiков}ютьоя за методоNл ptacTi в капiталi

iнших пiдприемсrт 1030

Щовгоотрокова
податков1 акfi{ви 10,15

витратп

отржових резервнихЗалишок у
активи

Усього за I rO9S 6 277 6266
актпви

Запаои

запаои

Незавершене

Готова

активи

перео]раý/ванш 1 115

1 120

товари, поолуги .10.1

за розрахJнками:
за виданими аваноами l 1з0

з 131

у толц/ чиолr з податку на

за розрахтнкамн з нарахованих

за розрахтнками rз внутрlшнrх розра\тнкrв
Iнша поточна

та lx 1 l65
11

в 2 103 2 006

20

перестраховика у стржових резервах

резервах довгоотрокових зобов' язань
у тому в: 1 181

Териmрiя tr\AUD\^
гооподарювання

Вид економiчноi дiяльноотi
Середня кiлькiоть працiвникiв

\t_

\-



резервах налехtних виплатрезервах 1 182

резервж премlи l 18з
о,тр&хових резервах 1 184

акшви
зtl п 1195 2 б15

та
8

ПacIlB Код початок
звlтного звlтного

1 3

Внеоки до

дооцl j{ktrx

1,1l0
1,1i 1

182
1425

) (
)

1 5

7 243
зобов'язапня i забвпеченняtr.

податков1 1

кредити
'яза}ltlя

l

допомога

резерв ll0tsI,оотрокових зобов'язань
у Toilry 15з1

нале}кних виплат

lffшl

153 5

1 540
на

Усього за

i забезпечення

кредиторська
зобов'язанrrяrtи 1610

1

з I25
з подаlt(у lta 1

1

з оплати
Пorrc,ttla 1 з55

за з

кредитороька 1

Поr.очнi

1

поточн1 1690
Усього за 1б95 1

аюIлвами,
впб5птя

язitlIlIя, пов'язrtlti з

J"TpиMyBaHl|M]l для

1800
1900

КерЬник

Головrrий бухгалтер

Ковеня Тапrара ВолодимирЬrrа

;ý

"а Семенюк Олена Андрiiвяа

Визltа.tаетьоя в Itорядку, виконав.lоi влади, що реалiзуе державну полiтику у c(lepi статистики,

дохо/lи

0



Пiдпрпемство
flaTa фiк, мiсяць, число)

дЕржАвнЕ пIдIри€мство,,чЕркАськrл?дшгжавниIl зае.щрпоу
нАуков о-дослцниIl шститут тЕхнIко-ЕкономIчноi
IНФОРМАЦII В ХIМIЧНIИ ПРОМИСЛОВОСТI,,

(найменlъання)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlrrупний дохiд)
за I KBapTa"r 2020 р.

Форма N2 Код за [КУЩГ rвоrооз
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

2а20 04 01

00209 1 60

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

3а ана-погi.rнпй
перiод

попереднього

1
,,

3 4
товарlв,Чистrй дохlд вlд 2000 704 52з

Ч.tсtпi 20 l0
Ba]loBa 20]]

20]2
зл|iна валова 20l з
зм,tiна ,tactпku пересmраховuкiв у резервi незаробленuх 20]1

2050 569 ) з92
чuсmi понесенi збulпкu за вuп]lаmаJуtu 2070
Валовий

2090 135 1 з 1

зоиток 2095

loxid (вumраtпu) Bid з.л,tiнu у резервах dовеосmроковuх
зобов'язань

2 l05

Blo з74Iнu lнlаuх 2] ]0
зlчti н а i н tuux с lпp ах о вuх BaJloBa 2]]]
з.лliна часmкu в iЧutllx 2] ]2

доходи 2120 435 405

у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
cttp авеdлttвою варmi сm.ю

212 ]

п.еlлвi сн о zо вLrзн анн я бi олоziчнt tх акtпuвi в i
сiл

2 122

dохi d Bi d ыц;орLlсlп ан н я ко tult,t i в, вuвi itbHe Httx z 1zэ

2130 ( 270 z09
на 2150

Iншi операцiйнi витрати 2180 294 ) 321.

)l l1xoi|)l чuслl:
вLuпраmu Bid злt.iнtt Bctpmocmi акtпuвiв, якi оцiнtолоmься за
справеdлlrcою варmiапю

2]8]

первiсноzо вllзнання акmuвiв iвumраmu
сiльсь ько1

2 ]в2

Фiнансовий результат вiд операцiлiноi дiяльноcтi:
2190 6

2|95
в капlт€L.Ilвiд 2200

IHmi доходи 2220
доходи 2240

у ttloлly чtlсiti:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопо,уtоzu

224 1

Фiнансовi 2250
в капlталlвlд 2255

l

6



Iншi
Bid на сmаmmi 2275

2270 ( (



Фiнансовий результат до оподаткування:
2290 6 6

збиток 2295
(ло*iд; з податку на 2300

Прибуток (збиток) вiд прrtпиненоi дiяльностi пiсля 2з05

Чшстшй фiнансовлrй результат:
2з50 6 6

збиток 2з55

овження додатка

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

Iv. розрАхунок покАзникIв tIриБутковостI

КерЬник Ковеня Taltapa IЗолодиtltирiвна

'ф
t)

{Ф

g
7.

0 ý

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за шrапогiчнлrй
перiод

поперёднього

1 2 3 4
активlв 2400

,Щооцiнrса (уцiнка) фiнансовrтх 2405
10

iншого счIý/пного доходу асоцiйованих та спiльнлтк 24I5

Iнший дохtд 2445
дохlд доhttllllй а[IIIя 2450

Податоlс на пов язании з 1ншим доходом 2455
Irrmr,rii пrсля 2160

2355 тадохlд 2465 6 6

\--

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтнлIii
перiод

за анаrогiчнлrIi
перiод

lIопередньог0

1 ) 3 1

2500 15 1,7

на 2505 7з9 5в7
на соц1€lльн1 захо.щt 25 10 i44 |2|

25 15 l5 Iз
Iншi 2520 260 27I
Разом 2550 I 17з l 009

lllali|Z

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчrIлIй
перiод

попеl)едньOго

1 ) J 4
акцiйкlлькlстьчна простI,D( 2 0

кlлькlсть 2605
Чистий на 26\0

чистий прибlток (збrюк) на
акцlю 26].5

650

пpJtJrm,}оBficT.i'

Ьркаськшй

lll,

Го.r Kllll tlt ii бl,хга.чr,ер

а091 t

CeMeHloIc ОлеrIа Андрiiвна

накопиченi


