
до Положення (стандарту) бlхгалтерського облiку
25 <Фiнансовий звiт суб'екта маJIого пiдприемництва)

Пiдприсмство
Територiя

КП кГоспiтальсри,Щнiпра) ДМР

ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
суб'скта малого пiдприсмництва

,Щата (piK, мiсяць, чиqло)

коди

12 l 01 37500
Ор ган iзацiйно-правова

форма господарюваннrI

Вид економiчноi дiя.llьностi

Комунальне пiдприемство

Iнша дiяльнiсть у сферi охорони
здоров'я

за еДРПОУ
за КоАТУУ

за КоПФГ

за КВЕД

Середня кiлькiсть працiвникiв, осiб l5

Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м..Щнiпро, вул. Сергй Подолинського, бул.3 1-А

1. Баланс

на 30 червня 2019 р.

ФормаЛЬ 1-м Код за ДКУД l80l006

Актив Код

РЯДка

на початок звiтного
року

на кiнець звiтного
перiоду

l 2 J 4

I. Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1005

OcHoBHi засоби: 10 10 445,9 \)1 1

первlсна BapTlcTb l0l l l022,2 ,t142,1

знос l0 l2 576,з ) 6|4,4 )
,Щовгостроковi бiологiчнi активи 1020

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ 1030
Iншi необоротнi актIши l 090

Усього за роздiлом I 1095 445,9 \)-7 ,7

II. Оборотнi активи
Запаси: 100

у тому числi готова продукцiя 10з

поточнi бiологiчнi активи ll0
.Щебiторська заборгованiсть за товари. роботи. послуги 125

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1з5

у тому числi з податку на прибуток 136

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 155
Поточнi фiнансовi iнвестицii l60
Грошi та ix еквiваленти l65 100,0 2482,2
Витрати майбутнiх перiодiв 170

Iншi оборотнi актлши 190

Усього за роздiлом II 1 l95 l00,0 2482,2

ItI. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
групи вибуття

1200

Баланс 1300 545,9 3009,9



вження дода

Пасив
Код

рядка

на початок звiтного

року
на кiнець звiтного

перiолу

1 2 J 4

I. Власний капiтал
Заресстрований (пайовий) капiтал 1400 l00,0 з605,0

додатковий капiтал 1410 445,9 5),7 -7

резервний капiтал l4 l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 _28,0 1|22,8

неоплачений капiтал 1425 ( )

Усього за роздiлом I 1 495 5l7,9 3009,9

II. .Щ,овгостроковi зобовОязання, цiльове фiнансування
та забезпечення 1595

III. Поточнi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l600
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковшrли зобов'язанIuIми 1610

товари, роботи, послуги 615

розрахунками з бюджетом 620

у томy числi з податку на прибуток 62l
розрахунками зi страхування 625 J,J

розрахункtl}.Iи з огrпати працi 630 24,1

Доходи майбутнiх перiодiв 665

I ншi поточцi зобов'язання 690

Усього за роздiлом III l б95 28,0
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,

yтDимyваними для продажу, та групами вибуття 1700

Баланс 1900 ý/ý q з009,9

п ,тка 1

l801007

2. Звiт про фiнансовi результати
' За 2019 Р' 

Форма }гs 2-м
Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод Irопереднього

року

l 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг) 2000

Iншi операцiйнi доходи 2120 з2,2

lншi доходи 2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 з2.2

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050

Iншi операцiйнi витрати 2180 |\21,0 )

[ншi витрати 22,70

2285 ( \\2,7,0

Фi н ансов ий резуffiЛd8f#&iiфкr я (2268 - 228 5) 2290 1|27,0

Податок на приfдЁаЙ,fr\ \ я.1 2з00

чистий 
'о"о"fiF*r{о',,ЬN\\[frЬо }вfihl l, 2350 -1094.8

K.piu'\f{
Гопо""ffi

ыщ
Tq\-,

й
(пiлпис)

Я.В.Зiнкевrтч
(iнiцiали, лрiзвице)

М.А. Мiзiн
(iнiчiали, прiзвиче)

2

( )

( )

( )




