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Д<lдаток l

до Пtlл<lrкення (стандарry) бчхгалтерськ<lго облiку 25
"Фiнансовий звiт суб'скта малого пiдприемництва"

ФIlIАltсовиЙ звIт
с\,б'€кта ]\til.п tl го пiдприсмництва

Пiдприемство Дата (piK, мiсяць, чиоло)

комуцАльнЕ пIдпрLI€N{ство "гос| ,ll,A-Il l,(.1,1l лllIпрА" дlI l провськOi MICЬKOI рддLr за €!РПОУ
Територiя |нiпр<lпетровськllобласll,,лr /lrr:r 1,о l{ентралr,rr;riiрайоrr за коАтуу

за КОПФГ

за КО.ЩУ

за квЕд

0980l296 lб

Органiзацiйно-правова форма господарюван l l я комунАльнЕ пlдприсмство
Вид економiчноi дiяльностi lHl;lr :lirl.itbltic t r, r,c(lepi ctxг,polrrr з,цсlрсlв"я

Серелня кiлькiсть працiвникiв, осiб 2

Адреса, телефон 49000 м, Днiпро, вул Бrllrtx,tll. (lr l ] l А

|.|l;,. l: 1r. llrr 0l0l20I9 п.

коди
2019| l | ]

l2l0l37500

l50

86 90

Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятк(l!lll\1 ]]]illJilrl]

Ф<lрма Nч Код за[КУ,Щ

1.HgOfilr1,1rt lri

НезавершЕнi капiтальнi iнвестицii

OcHoBHi засоби

0lологlчнl активи

lнвестицll

Iншi необоротнi активи

Усього за роздiлом I

числl готова продукцlя

поточнi бiологiчнi активи

у тому чисЛi з податку на прибутсtк

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Поточнi фiнансовi iнвестицii

Грошi та ix еквiЬаленти

майбутнiх перiодiв

Усього за роцiлом ll
III. Необоротяi актпвп, yTpпMyBaHi для пJ,,, ,,

l

ii

Актив

Додаток № 1
до листа директору департаменту 
охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради
Бабському А. А.
від 28.05.2019 № 36



,Щодатковий капiтм

Резервний капiта,r

НерозподЙений прибуток (непокритий збитсll; l

неоп,rачений капiтал

KopoTKocTpoKtlBi кредити банкiв

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями

товари, роботи, послуги

нками з бюджетом

у тому числi з податку на прибуток

розрахунками зl стржування

розрахунками з оплати працl

.Щоходи майбутнiх перiодiв

Iншi поточнi зобов'язання

Усього за роцiлом III

fV, Зобов'язаппя, пов'язанi з rtеоборотilrrIl lt

групамш впблтя

Чистий дохiд вiд

Iншi доходи

Разом доходп (2000 + 2120 + 2240)

Собiвартiсть реалiзованоi продукцri (ToBapiB.

Iншi операцiйнi витрати

(2050+2180+2270)

Фiнансовий результат до оподаткування (223'

Податок на прибуток

Чистшй пршбуток (бшток) (2290 -2300

Керiвник

Гол<lвний бухгалтер

lII. Пtrто.l

, ,l| для продаrl(у, та

].'illi,г rr irlallcoBi peзyJrbтaтrt

за

ЗlНКЕВИЧ ЯНА ВАДИМIВНА

(iяiцiми, прiзвице)

JIАДА ТЕТЯНА ВIТАЛIiВНА

(iнiцiали, прiзвище)

Фсlрма Nt 2-м Код за ДКУД l 80 1007

Код

рядка

за звiтний
перlод

За анапогiчний перiод
попереднього року

2 з 4

2000

2l20
2240

2280

2050 () ()
2l 80 ( 28.0 ) ()
22,70 () ()
2285 ( 28,0 ) ()
2290 _28.0

2з00 () ()
2350 -28.0

ffi
жв

д,'.: 4*' _,

7I



ВТ/uиlеаl4i l+ ,l//чgЬ g. о #ffi;ення (стандарту) бухгалтерського облiку

drу "+l р f 4 "? И/сrr/"5 ,<Фiнансовий звiт суб'скта малого пiдприемництва)

\,/

ФIНАНСОВИЙ ЗВlТ
суб'скта малого пiдприсмництва

Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдприсмство КП кГоспiтальери Днiпра> ДМР
Територiя

Середня кi"цькiсть працiвникiв, осiб 1З

Одиниця виплiру; тис. грн з одн1,1N,l десятковl{м знакоNl
Алреса, телефон м. Щнiпро, вул. Сергiя Подолtлнського. бул.3l-А

за €ЩРПОУ
за КоАТУУ

за КоПФГ

Вид економiчноi дiяльностi |1Ша 
ЛiЯЛЬНiСТЬ У СфеРi Охорони 

за квЕд
здоров я

l. Баланс Формrа Nc l-M Код за ДКУД
на 3l беDезня 20l9 р.

l80l006

коди
0l

з26\6599
12l01з7500

150

86.90

Актив
Код

рядка

на початок звiтного

року

на кiнець звiтного
перiолу

l 2 J 4

[. Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвести цiТ l 005

OcHoBHi засоби: l0l0 445,9 445,9

пеDвlсна BaDTlcTb l01 l l022л2 1п?) ?

знос l0l2 ( 576.3 ) (576,3 )

Довгостроков бiологi.lнi ак,гиви l 020

Довгост]эоков фiнансовi iнвестицiТ ] 0з0

lншi необоротнi активи 090

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

[[. Оборотнi активи
Запаси: l l00

у тому числi готова продукцiя l 103

поточнi бiологiчнi актиtsи 1110

.Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 25

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом l l3_5

у тому числi з податку на прибуток 1 136

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 155

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ l 160

грошi та Тх еквiваленти 65 l00,0 2450,0

Витрати майбутнiх перiодiв l l70

lншi оборотнi активи 1 190

Усього за роздiлом [I l l95 2450,0

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
грyпи вибчття

l 200
l

Баланс 1300 l.; ?яg5 q

;;-: ii:.l,," 'ji'

l00,0



2

дов;ження лопа.тка 'l

Пасив Код

Рядка

на початок звiтного
року

на кiнець звiтного
перiоду

l 2 J 4

I. Власний капiтал
Зареестрований (пайовий) капiтал 1 400 l00,0 2450,0
,Щодатковий капiтал 14 10 445,9 445,9
Резервний капiтал l415
Нерозподiлений прибуток (н9локритий збиток) l420 -28,0 -]67 ]
неоплачений капiтал l42_5 ) ( )
Усього за роздiлом I l 495 5 l7,9 2528,6

IL flовгостроковi зобов'язання, цiльовфiнЙ.),"п""о
та забезпечення l 595

III. Поточнi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкi в l 600
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковим и зобов'язан ням и tб l0
товари, роботи, пqслуги бl5
розрахунками з бюдж9том 620

у ]9щу числl з податку на прибчr.ок 62l
розрахунками зi страхування 625 J,J б1,4
розрахунка]!Iи з оплати праlti 630 ,1 л 1

3 05,9
Доходи майбутнiх перiолiв 665
Iншi поточнi зобов'язання 690

Усього за роздiлом III lб95 28,0 з6l 
^зlч. JоOов'язання, пов'язанi з необоротнимлl активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1 700

Баланс l 900 _5,1_5,9 2895,9

2. Звiт про фiнансовi резл.льтати
за 1 KBapTa,,l 2019 р.

Форма М 2-м
Код за ДКУД 180l007

За звiтний перiод
за аналогiчний

перiол попереднього

року

Iншi операцiйнi доходи

!qзом доходи (2000 + 212О + 224О

Iншi операцiйнi

Езg9щ витрац!@ýOj 218О + 22'70

вання (2268 ,2285

Я.В.Зiнкевич
(iнiцiа"ли, прiзвище)

М.А. Мiзiн
(iнiцiали, прiзвище)

(




