
Одиниця вимiру: тис. грн з одtrим десятковим знаком
Адреса, телефон 49069, м. Днiпро, просп, Богдана Хмельницького, l9

flодаr,ок I

ло 1,Iацiоtrа;rьногtl tloJloii(cl l IIrl ( с,гаrulарту )

бухга.п,геlrськоt,о облiкч 25 "СпlrоII1сltlа (lillaHcoBa
звiтrr iс,гь"
(пуrrкг 4 розчri"rrу [)

Фiпансова звiтнiсть малого пiдпр}tемства
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r-_]lJ05 6 7209450

пiдприсмство комунальне некомерцiйне пiдприсмство "MicbKa ктIiнiчна лiкарня N!: ] 6" лнi;;в::,l: 
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Територiя шевчеtIкiвськt tй

Органiзацiйно-правоваформагосподарIовання Комунапьне пiдприtмство

Вид економiчпоi дiяльноо,гi !iяльнiсть лiкарня1.1их заклалiв

Середня кiлькiсть працiвrIикiв, осiб l2l3

t_]д l 20200 l 00l 08 l662з

1.Баланс на з0о92022 р.

Форлlа NIt l-br l(tt.ц rа/iI(Ул t__ТOю06 
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Актив Код рялка
lй";;* -*-
;tзiт,ttогtr року

I,Ia кiнець
]lti,гного перiоду

l 2 з 4

I.H актIlви
flематерiальнi активи 000

Первiсна BapTicTb 00l
Накопltчена аморr,изацiя 002 ( )

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005 2зl47.7 26968.з

OcHoBHi засоби: l0 l 08609.7 tз3879,з

первlсна BapTlcTb ll l4j2 I l, i l 76l 78.tl

знос l2 з460l ,4 ) \ 42299.5 )

fl овгосгроковi бiологiчнi активи 020

flовгостроковi фiнансовi iнвестицii 030

lншi необоротнi активи 090

Усього за ро,rдilrом l 095 lз1757,4 l 60847.6

ll. Оборотнi aKTItBIi

Запаси: 00 ?.7826,2 30809

у тому числi готова продукцiя 0з

г[оточнi бiологiчнi активи l0

!ебiторська заборгованiсr,ь за продукцiю, товари, роботи, послуги 25 l1.4 8547.5

/{ебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 35 28,9 (l9.2

у тому числi з податку на прrлбуток зб
{IItrIa пото.tна дебiторська заборговаIriсть 55 З0(1.2 j _1+l/. )

l Iо,гочнi (liIraHc<lBi iнвес,гицii 60

Грошi та ix еквiвалегlти 65 745.ý8.з :i l.i97.2

Витрати майбутIriх перiо2цiв
,70

Iншi оборотнi активи 90

Усього за роздiлом lI 95 l027з l 9э263.9

Ill, lieoбopoTrri aKTrtBи, yTpHMyBaHi для продая(у, та групIr впбуття 200

Ба.rlанс 300 2з4,488,4 254l l 1.5

Пасив Код рядка
I,{a початок | IJa KiHeub

}вi,l,Iioгt) pONv | звi,r rrого перiоду

l 2 т _1

I.Власниli капiга;r т
l

Зарессrрований (пайовий) капiтал l 400 т
.Щолатковий капiтал l4l0 (r7эу t---1--8zss t,z
Резервний капiтал l4l 5

Нерозподiлений тlрибуток (непокритий збиток) l 420 ll().,li)i i t2u9j_],ti
l

Ilеоп:-rачений капiт,ал l425 Ц, --- 
'}'сього за розлiлом I l495 П'826s: --f-zоз+вs.s

Il. rЩовгостроковi зобов'язання, цiльове фiнапсування та забезпсчення l595 ]tt50 L,, -_г__zоzзз 
з

IIl. Поточнi зобов'язання
Кtlрогкостроковi кредити банкiв 1 600

J
i

l

lоточна кредитороька забtrргованiсть за

г

( )

(



зобов'язаннями lбl0
товари, роботи, послуги бl5 849 2052.2

розрахунками з бюджетом 620 JZ,ý l8

у тому llислi з податку на прибуток 62|

розрахунками зl страхування 625

розDахyнками з оплати працl l 630 2з0.4 зз2.4

.Щохоли майбутнiх перiодiв l 665 l4(106. l 2l490.1

Iншi поточнi зобов'язання l 690

Усього за роздiлом III l695 l57l8.з 2з892,,7

lV. Зобов'язання, пов'язавi з необоротнIiми aKTIlBaMи, утримуваними для
продажyl та групамш вибчття

l 700

Баланс l 900 2з4488 4 251l|l,5 /

2. Звiт про фiнансовi резу
за lX мiсяцiв 2022

пьтати
р.

ФорrrаJФ2-м I(ол:rаfiК)/! ГlS0100' 
.l

Статrя Код рядка За звir rrl,rй перiо/t
За ана.llогiчнилi перiод

tlоIIереднього року

l 2 J {

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 2з0919,9 l l2з588.2

Iншi операцiйнi доходll 2l20 56835,4 l 8988.8

доходи 2240 бз95.9 2l|2,1

Ъзом дохоли (2000 + 2120 + 2240) 2280 294l51 ,2 l 44689. l

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, посrryг) 2050 ( 9900з.6 )

lншi операцiйнi витрати 2 l80 294l'4,7.9 t ]l0З9 6 )

Iншi витрати 2270 ( )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 294|47,l) ( lз2043.2 )

Фiнансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 _).J 12645.9

ГIодаток на прибуr,ок 2300 ( )

Чrtстий прпбуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1_ _1 12645,9
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i

(iHirria,r1,1, rlрiзвиrце)

| Кодифiкатора адмiнiстративно-територiальних одиниць та територiй трриторiальних громад

*J,


