
Пiдlриемство

Териmрiя

Органiзацiйно-правова гоOподарювання
Вид еконойчноi дiяльноотi
Середш кiлькiоть працiвникiв

!ата (piK, йояць, чиоло)
дЕрlкАвнЕ пIдпри€мсТво "чЕркАсЬIflIЙ дЕЕкАВний нАукоВо-дослднИЙ за еЩПОУ
IНСТИТУТ ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНОi ШФОРМАЦIi В ХIМIЧЕIЙ
ПРОМИСЛОВОСТI,

Додmок 1

до Нацiоншьною положенш (mандарry)
бу<шторською облiку 1 "Зашьнi вимоm до фнансовоi звiтностi''

закоАтуу
закопФГ
заКВЕЩта виявлення

01

140

Адrеоа, reлефон
Одлниця вийру:

Шевченка,
п{с. грн. деояткового знака

м.

Nэ2), грошовi показниш якою наводятьоя в грившх з копiйками)
Складено (зробиш позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеншми (отандарташ) бухгалreрського облiку
за йжнародними отандаръми фiнаноовоi звiтноотi

на

IV Звiry про резульъти

Бапанс (Звiт про фiнансовий стан)
30 червня 2020

про до;;rG.рма

Форма Лi:l Код за

ч

р.

Актив
IIа початок

звlтного
IIа кiнець

звlтного
1 4

HeMaTepiшHi акшви 1000 5 544 5 5з8
вартlоть 58

накопfiчена 1 20

1011
зноо 820 1 8,+0

Iнвеотицiйна

нер}хомоот1

нерJжомост1 l017
активи

варпоъ довгоотрокових акшвtв
накопшона довгострокових

якi облiков}ютьоя за методом }п{астi в капiталi
iнших пiдприемотв

1 0з0

податков1 активи

витрати I060
у центраmзованих оlржових резsрвних 1

активи

за

п. активи
1

,7з

запаои l l01 з4
I ,о
1

l 104
активи 1

переотраýlваfiня

за про,ryкцю, ювари, пооми
за розраýшками:

за виданими аваноами
1 lз0

з
1 l19

у mму чиолt з податку на 11 2
з HapaxoBafiID(за

за розрах]rнками l
поmчна

та ix l65 103

166
Рахунки в

l 759
Витрати

20
Чаотка перестalховика у отрахових резервах

резервах довюотроковллх зобов' язань
у mму в: 18l

акпви



резервж належних виплатрезервах L1,82

р9зервах 118з

olpaxoBIix резервах
активи

Усього за п б15 ,
таактиви, для l200

Баланс

Пасив Код IIа початок
звlтного

На кiнець
звlтного

1 2 3 4
I. Власний mпiтш

до незареестованого статутного
1405

капlтал

дохlд

(непокритий |420 182 201-

неоплачений капiш

)
резерви l4з5

Усього за I
п. зобов'язання

l
зобов 'язання

1

I520

допомога 1526
1 530

р9зерв довюотроковrо< зобов'язань
у rcму

належfiпх виплат

1нш1

15з 5

1540
на

Усього за п
язання

видан1

за:кред{rcроька
зобов'язаншш 1610

l5
з I25

з податку fiау тодry |62I
з1

з оплати 1 630 89
за одержаними аваноаш

2|

кредитороька

Поточна
l650

5

ш 1 б55 1 3,15

пов'язанi з
та

l700

8 892 8 601

КерЬппк

Головний

Ii Ковевя Тамара ВолодпмирЬпа

Семенюк Олена Андрiiвна

J,l

визначаетьоя

00 а0

органом виконавчоi влади, що реапiзуе дерreвну полiтику у сферi отатистики,



flaTa @iK, мiсяць, число)
Пiдприемство,ЩЕРЖАВНЕПIДIРИ€МСТВО"ЧЕРКАсЬкrш?двгжавIIиI1 зас{рпоу

нА).ково-дослIдниIl шститут тE)([{Iко-ЕкономIчноI
ШФОРМАЦIТ В ХIМILIНЙ ГРОПZШrСЛОВОСТI,,

(найменування)

Звiт про фiнансовi результатп (Звiт про сlrсупнпй дохiд)
за I Пiврiччя 2020 р.

ФормаN2 Код за Д(УД
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

01

00209160

180l003

Стаття Код
рядка

за звiтппй
шерiод

за аналогiчппй
перiод

попереднього

1 1 3 1
продукцiiЧисшй дохlд вlд 2000 L 429 \ |62

Чuсmi |]0

вапова 20] ]
переdанi 2012

зlLiна всlлова 20]3
з.лпiна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленttх 20]4

Собiвартiсть реалiзов aHoi
2050 1 150 871

чuсmi понесенi збumкu за вuплаmаj,tu 20
Валовий:

2090 279 29т
збиток 2095

змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'жань
!охid 2105

Bid з.пtiнu iHtllttж 2]]0
з.л,tiна iHultlx вапова 2] 11
з-мiна часmкu в iЧulltx 2] ]2

IHmi доходи 2|20 749 703
у mо.uу чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

первiсноzо вuзнqння бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiльс l

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid 2123

2130 ( 522 4з7
на 2150

витрати 2180 487 544
у mo.1tty чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21

первiсноzо вllзнання бiолоеiчнttх акmuвiв iвumраmu
сiл

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiя.гrьностi:
2|90 13

збиток 2|95
в капlтtlтlвlд 2200

доходи 2220
Irшli доходи 2240

у mо.l,tу чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопо.плоzu

11,1 l

Фiнансовi витрати 2250
в KamT€LIIlвlд 2255

L-

19



Фiнансовий результат до оподаткування:
2290 19 13

збиток 2295
а на 2300

приф"юк (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля 2з05

Чистий фiнансовий результат:
2з50 19 13

збрrюк 2з55

ш. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

п одовження додаткz

1 954

Ковеrrя Тамара Володимирiвна

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

1
,,

3 4

активlв 2400
2405
24|0

1ншого спlльнихтасукуш{оm дохоry 24|5

Iнший дохlд 2445
дохlл до опода,Iнший 2,150

пов'язании з 1ншимПодаток на доходом 2455

дохrд шсляIнший 2460
2355 та 24б0)дохiд 246s 19 lз

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

1 1 3 4
2500 24 38

на 2505 1 431 I 22т
на coIдtLTbHl заход,I 25 10 284 25I

25\5 2I 24
2520 419

Разом 2550 2 I79

пиlт1

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анаrогiчний
перiод

попереднього

1
,,

3 4
кшькlсть 2600

кlлькlсть ашци 2605
Чистшi на ашцю 26].0

261.5

265а

Ф
,рi]:

Семенюк Олена АндрiiЪна

002


