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до иншонштююґюпштш(ситу)
буххщпчрспот обліку 1 шини вимогидофініші т.ітносп'
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Підприємство мишішиушщык підприємство "Бердичшводошм" :. ЄДРПОУ
Торторіт томирсьщ и КОАТУУ
Орпиіши'іио-ортооь. форм. тпощрюппия хпиуишс іншриєишо , :. копфгвіш економічноїніщонооті Мір, очищени- тт новин-ни.вони :: КВЕД
Середи]пнььт'шпряні-виш ! 222

44111Анрщ телефон пут:Жишшрсщ був, 87. м. БЕРШ.ЖИТОМИРСЬКАобл , 13300
Ошішя "міру: тис. грн. без достиг“ зиш (окрім разділу 11! Звіту про фіишсоы резушпш (Звіту про оукупшшдшід) (фарш
107), грошпві ношшн цого наводяться . ірншх : шпійквми)
сіотнтоио (зробиш ноші-щ “и“ у відповіднійклітині):
за полонивши (пт-шунт)бухтщперськоґообліку
здмінаретцпндврпми фішоотоі звішпсті

Били": (Звіт при мит.-сотни ти)
и.- 31 груди. 2020 р.

Фари:ш км ::шткод в. "оч-тпк н. кінець
А к т и :: р-дн, твітиогн ніріоцу латиші періоду

1 2 4
1 Необораґиі .и-іини

Нинкрішнішити 1000 114 106

нор-іон. вартість 1001 152 152

ивкоґппешшарпщіт 1002 30 46

Нвишршвві шішші інвестиції 1005 7 084 14 863
Основні засоби 1010 26 935 25 058

пфвісиа мріють 1011 50 263 62 000

знос 1012 31 2711 34 001
Ішшційвл нерухомість 1015 - .
Пврвісвв нртт'ш інвестиційноїинрухґшості 1016 - .
Знос штишіноінерухомості 1017 . .

довгостроковіБшлпґі'ші шт 1020 - -

п=ртісиныртішдоыостроиш віриш-іних пті. 1021 - .
Н.Іхошпеш шортитщ'ш дритцшхпвихбіологічнихііп-нвів 1022 - .

Цонттрокощфішкооіі щвоотиніі:
які обліховукгм- :. тлом учип т кипінні
ніш піші-ряст 1030 . .
іиттіі фіншсові інвестиції 1035 - -
Цовттрпкои добітороьнт тоборіомиінть 1040 . .
Бистриці люд-поніпті-ви 1045 - .
г іл 1050 1 .
Ешрґрочсиіщітишлиі витрати 1060 . .
Зашпшж кошт-іт у пситршізомш страховихрпврвинх фоидлх 1065 - .
1нттті необоротні ити 1090 - .
Утґо тя ротшіш 1 1095 34 1113 а 027

11. Оборотні двп-или
зінкн 1100 987 1 226
Вирооии-о запаси 1101 974 1 214

Нсищшси: внробшпт 1102 . .
ґотоипрощ-тіл 1103 - .
Товари 1104 13 12
ПоточніБіплопчшити 1110 - .
Депозити нєрытрщщнл 1115 - .
Вет-шиопери-ві 1120 > »

добпорош хабарющіт и прощ-шідо. шари, роботи,потуги 1125 359 7 755
дфіторош заборгованістьтн ротріхуишш:
и вндшшшінаписами 1130 911 622

; Бюдштои 1 135 6 193

у том, числі : податку на прибуток 1136 5 193

дебіюрсш нбортипісп З-І розрщнкши :! нпраховшихдоходів 1140 4 .
дебіторошиборюилісп з: розряхуугкдші із тіні-ііхрозріхунків 1145 - .

Інші поточні нейтрино злборшщість 1155 1 009 152

Пишні фіишооніШести-ції 1160 - .
Гроот. 11 їхшто-ні 1165 726 317
Гш-івка 1166 2 10

Рщики . бцнпх 1167 724 307

вітриншоу-пікпвріпдів 1170 12 16

Чимпташник; у страхових резормх 11110 - .
у тому числі .. 1101 - .
резерв-хдошціротвнх шоби-“динь,

резерв-Іх 5611116- обо резервахнаших .иішт 1182 - .
ршрщ кепрсблеш нрєиіп 1183 - .
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тиша з полку на прибуток
аркуш... :;

[инші: пил-п:
мин ,. опера-лишщшщ

:; ротрдхуикш: уши-«ши
иборшввшсгь .: пнутряшшх

чит-торопи алборгошіт за пршвою діхпыпспогт выше-кеш
:ш майбутніх пгріошв

ы хошсійш доходи ш
поточні '

тишин-ша

фаховим

*.щк : иьоборщиими ити-ями.
продщп гру-ими вибуття
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42664
Іванович

277Слатіни-
Любає Романюка

Авучіп Іфа-Ш [випович

Спобшиюк Любов РОМІШВЕІ

пму центр-тьмиорпиом викоппчпї виш, щоралі-лу: дсршвну політику у сфері винятки.


