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25 <Фiнансовий звiт суб'скта малого пiдприсмництва)

ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
суб'скта малого пiдприсмництва

Щата
п iдприешtство

Територiя

Органiзачi й но-правова

форма господарюваннrI

вид економiчнот дiяльностi

Комунальне пiдприемство

(piK, мiсячь, число)

за СffРПОУ
за КоАТУУ

за КоПФГ

за КВЕ!

КП <Госпiтальери Днiпрa> ЩМР

[нша дiяльнiсть у сферi охорони
здоров'я

Середня кiлькiсть лрацiвникiв, осiб 18

Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком
Алреса, телефон м. .Щнiпро, вул. Сергiя Подолинського, бул.Зl-А

1. Баланс

на 30 рересня 2019 р.

Форма ЛЪ l-M Код за ДКУД 180l006

коди
01

з2616599
l2l0l37500

l50

86.90

Актив Код

рядка

на початок звiтного
року

на кiнеuь звiтного
перiолу

l 2 э 4

[. Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005

OcHoBHi засоби: 10l0 445,9 599,6
первiсна BapTicTb 011 |о)) ) \з29,6
знос 0l2 ( 576,з (730,0 )

.Щовгостроков бiологiчнi активи 020

Щовгостроков фiнансовi iнвестицiI 030

Iншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I l 095 445,9 599,6

Il. Оборотнi актlrви
Запаси; l l00

у тому числi готова продукцiя 1 103

поточ Hi бiологiчнi актиtsи lll0
Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 25

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом з5

у тому числi з податку на пilибуток 36

Iнша поточна лебiторська заборгованiсть
Поточнi фiнансовi iнвестицii 60
Грошi та ii еквiваленти l l65 l00,0 1242,0
Витрати майбутнiх перiолiв l l70
lншi оборотнi активи l 190

Усього за роздiлом II l195 l00,0 1242,0

III. Необоротнi активио утримуванi для продажу, та
гDупи вибуття

l 200

Баланс l 300 545,9 1841,6



2

Пасив
Код

рядка

на початок звiтного

року

на кiнешь звiтного
перiолу

l 2 J 1

I. Власний капiтал
Заресстрований (пайови й) капiтал 1400 100,0 3 500

Додатковий капiтал 1410 445,9 ýqq 6

Резервний капiтал l4l 5

Нерозподiлений п,рибуток (непокритий збиток) \420 _28,0 -2258,0

неоплачений капiтал |425 (

Усього за роздiлом I l 495 5 l7,9 1 841 ,6

II. Щовгостроковi зобовоязання, цiльове фiнансування
та забезпечення 1595

IlI. Поточнi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостDоковими зобов' язаннями lбl0
товари, роботи, послуги бl5
Dозрахунками з бюджетом 620

у тому числi з податку на прибуток 62l

розрахунками зl страхування 625 J,J

розрахYнкаN4и з оплати працi бз0 24,7

Щохоли майбутнiх перiодiв 665

Iншi поточнi зобов'язання 690

Усього за роздiлошr IIl l б95 28,0

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
чтDllмчваними для продажу, та групамlr вибуття 1 700

Баланс 1 900 iд5 q l84l,6

2. Звiт про фiнансовi результати
за 9 пriсяцiв 2019 р.

Форма Ns 2-м

Код за ДКУД

Продовження додатка l

l80l007

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

за аналогiчний
перiол попереднього

року

l 2 3 4

Qистий дохiд вiд реалiзачiI пролукuiТ (ToBapiB, робiт,
посл\ г) 2000

Iнш операчiйнi доходи 2|20 65,з

lнш доходи 2240

Разом доходи (2000 + 2|20 + 2240) 2280 65,3

Собiвартiсть реалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуф 2050

Iншi операцiйнi витрати 2l80 )]qý i )

Iншi витрати 22,70

Разом витрати izoso +;ДбffiЦ 2285 ??qý l )

Ф i н а н с о в и й резул ьтаЮYýфffЖR{Йffi{Ж2 2 6s * Z2s 5) 2290 ngs 1

Податок на прибут/ФчУ*"anY 1 23 00

ffiI""tIN}Иl},},il 2}50 -22з0,0

Керiвник

Головний
ьW/ý /-t

о.П.Сивирин

./,- й:х"й;н"'
i,"bi*pi*"r

u,rcff;Ч-iБУ
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(

( )
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