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за КоАТУУ
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за KBEff

Територiя

Iнша дiяльнiсть у ctPepi охорони
здоров'я

Серелня кiлькiсть прачiвникiв. осiб l]
Одиниця вимiру: тис. грн з одниN,l десятковllм знакоN,I

Адреса, телефон м. ffнiпро, вул. Сергiя Подолttнського, бул.31-А

1. Баланс

на 31 березня 2019 р.

Формlа Nч l-п,r Код за ДКУД 180l006

коди
01

з26|6599
12101з7500

150

86.90

AKTttB
Код

рядка

на початок звiтного
року

на кiнець звiтного
перiолу

l 2 J 4

l. Необоротнi актlrви
Незавершенi капiтальнi i нвести цiТ l 005

OcHoBHi засоби: l0l0 ддý о 445,9

первlсна BapTlcTb 0ll l022,2 1о)) )

знос 0l2 ( 576,з ) (576,3 )

.Щовгостроковi бiологiчнi активи 020

Щовгостроковi фiнансовi i нвести цiТ 0з0

Iншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I
1095 445,9 445,9

II. Оборотнi активи
Запаси: 1 100

у тому числi готова продукцiя l l0з
поточнi бiологiчнi активи lll0
дебiторська заборгованiсть за товари. Dоботи, послуги 25

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюдя<етом 35

у тому числi з податку на прибуток зб

Iнша поточна дебiторськь заборrованiсть 55

Поточнi фiнансовi iнвестицii 60

Грошi та Тх еквiваленти 65 l00,0 2450,0

Витрати майбутнiх перiодiв l l70
Iншi оборотнi активи l l90

Усього за роздiлом II 1 195 100,0

1 200

Баланс 1300 , 2895,9

2450,0



п
Пасив Код

рядка

на початок звiтного
року

на кiнець звiтного
перiоду

l 2 з 4

I. Власний капiтал
Зарее9трований (пайовий) капiтал l 400 100,0 2450.0
,Щодатковий капiтал l4l0 445,9 445,9
РезервниЦ капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток1 l 420 -28,0 з6l.з
неоплачений капiтал l42_5

Усього за роздiлом [ l 495 5l7g 2528,6
II. !овгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування

та забезпечення l 595

IIl. Поточнi зобов'язання
KopoTKocTpoK9Bi крели,ги бан KiB l 600
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

, 19!199]р9д99 щ]] зобов'язан ням tr lб t0
товари, роботи, поgлуги 16 l5
розрахунками з бюджетом l 620

у lому числl з податку на прибчток l62l
розрахунками зi страхування l62_5 J,J б 1.4
розрахункашlи з оплати працi l бз0 1/1 1 з05.9

Доходи майбутнiх перiолiв l 665
I ншi поточнi зобов'язання l 690

Усього за роздiлом III 1б95 28,0 Jo /,J
ly. JоOов'язацня, пов'язанi з необоротни]чIи актlлвами,

утримуваними для прgдажу, та групами вlrбуття 1 700

Баланс l 900 545 g 2895,9

2. Звi,г про фiнансовi резл,льтати
за l квартал 2019 р.

Форма Nq 2-м
Код за ДКУД 1801007

За звiтний перiод
за аналогiчний

перiол попереднього

року

Чистий дохiд вiл реалiзачiТ пролукшil'1rouapir, роб,r.

Iншi операцiйнi доходи

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240
Собiвартiсть реалiзованоI' продукчii' (ToBapiB. робiт. послчг
Iншi операцiйнi в

!qзом витратд,Щ 2180 +zzlo
вання (2268 -2285

Я.В.Зiнкевич
(iнiцiалrr, прiзвище)

М.А. Мiзiн
(iHirliarrи, прiзвrrще)
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