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Фiцацсова звiтнiсть м,ллого пИпри€мства

комунАльнЕ нЕкомЕрцIйнЕ пцпри€мство "MIcbKA клIнгIнА лIкАрIlя лЕ 9"
lПДПРИСМСТВО 

днlпровсько- MIcbKoi рАди

l. Баланс на 01.07

Форма,\! 1-м

Додаток l

до Нацiонаqьного положення (стандарту) бухгмтерського
облiку 2-ý <(iпрошена фiнансова звiтпrстьл
(пункт 5 розд]JIу I)

Щата (piK. мiсяць, чrrсло)

за С!РПОУ

ТериторЬ Амур-Нижпьоднiпровський заКОАТУУ
органiзацiйно-правова форма господарюванI]я Комуна.пьrrе пцприсмство за копФг
Вид економiчноi дiяльностi дiяльнiсть лiкарпяних закlrадiв за КВЕ.Щ

Середrrя KiлbKicTb працiвникiв, осiб 1055

0диниця вимiру: тис, гря з одним десятковим зIIаком

Адреса, телефон
УKPAIHA, 49023, днIпропЕтровськА оБл., NI. днIпро
А м ур_н ижн ьоднlп ровськи Й р_н п р-т мднуЙл l вськи Й. Буд. 29

2020 р.

+380975ш83r0

Код за 7]КУЩ i 1 80 l0й 
]

Ашиts
код

Dялка

На rIочаток

звiтного перiоду

,Il KiltctIb звiтногr
перiоду

1 2, 3 4

I. Необороr,нi активи
Нематерiальнi активи 1000

первlсна BapTlcTb l00 l

накопичена амортизацrя l 002

Незавершенi капiтатьнi iнвестицii l 005 zз4з.6 2з4з.6
OcHoBHi засоби: l0l0 z44|],.з ]2894. з
первiсна BapTicTb l0l l б l0l6,6 ,]662]l.7

знос l0l2 ( -з6605,5) ( -4зlz,7.4)
довгостроковi бiологiчнi акгиви: l020
!овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ: l030
1ншi необоротнi активи l 090

Усього за роздiлом I t095 26154.9 зs2з7.9
II. оборотнi активи

Запаси l00 3805.8 5 87,1.0

у тому числ1 готова продукцlя l03
поточнi бiологiчнi активи 10

Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, поспуги: 25 19.6 ,104,8

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 35 2з.6 86.7

у тому числi з податку lla прибуток зб
lнша поточна дебiторська заборгованiстъ 55

Поточнi фiнансовi iнвестицli 60
Грошовi кошти та tx еквiваленти 65 605,5 |4221з.0
Витрати майбутнiх перiодiв 70

Iншi оборотнi аrсгиви 90
Усього за роздiлом П 1 195 4454.5 20591.1
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та грyпи вибyття 200
Балацс l300 31209.,l 55829.0

Пасив
Код

Dяtrка

на гtочаток

звiтного псрiоду

ia KiHctlb звiтногr

1 2 3 4
l. Впасншй капiтал
Заресстрований (пайовий) капiтал 400 6 i 550.6 61550.6

Додатковий капiтал .1l0 1679.з 8] 88.8

Резервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибlток (непокритий збиток) 420 -з2701.1 -з4 l 80.7
неоплачений капiтал 425 (-) (-)
Усього за роздiлом I 495 31022.5 35758.7
II. {овгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення 595 5133.8

III. Поточпi зобовlязання
KoDoTKocmoKoBi кредити банкiв l 600

поточна кредитоDська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями бl0
товари, роботи, послуги бl5 lбз.3 l 0764.2

розрахунками з бюджетом 620 з.7 l5.6
y,t,obty числi з податку на прибуток б2l
DозDахунками з1 сmахування 625

розрахунками з оплати працi 630 l9.9 8 8.8

Доходи майбугнiх перiодiв 665 4065. l

Iцшi поточнi зобов'язання 690

Усього за роздiлом III б95 18б.9 14936.5

коди
15.07.2020

0198461з

i2l01збз00
l50

86.10



IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними актпваци, уrримуваними для 1700

Баlанс 1900 31209.4 55829.0

2. 3BiT про фiнансовi результатп
за 1 пiврiччя 2020 р.

Форма Nч 2-м Ko-r за ДКУД 180_1007

Статя
кол

рядка
За звiтний перiод

за анuогiчний
перiод

попереднього

рок},

1
2 з 4

Iтпряпiп побiт послчг) 2000 z51 19.6

2120 46540.4

Iншi доходи
2240 442.2

i?000 2120 + 2240\ 2280 7210z.z

2050 ( 21216.2, (

Iншi операцiйнi витрати 2l 80 ( 53459.3) (

Iншi ,4 z270 (-)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) ,"2/, 2z85 ( 7 467 5.5) (

Фiнансовий onoo-*u"unr" Е7б] РТf 2290 _ l 973.3

Податок на прибугок 7 2300 ) (

Чистпй прибyток (збпток\ Q} 2з50 -197з.з

/ оrГ-а,l 1i\ ФIНКОВА ОЛЕНА ПЕТРОВНА
el.rl lч.

{i>l
(iвiчiши, прiзвше)

шк)rрко лАрисА григорIвнА
(iнiцiщи, прiзвище)lол jP


