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lttI II Llернiгiвська обласllа стоматолоt,iчпа lrолiклiшiка Чор
'l'ерl.r,r,орiя LIEPHlI'IBCbKA ОБJIАСТ'Ь, tlОВОЗАВОllСЬКИЙ P-tl
Орган iзаui й но-правова
(iopMa господарювання
В ид et<otloM iчноТ дiял bHocTi

Комунальна органiзачiя (установа,
заклал)
Стоматологiчна практика

l97.0

тис. грн. з одним десятковим знаком
l4000 вул. Магiстратська, l9

Серелня кiлькiсть
праuiвr-rикiв, осiб
Одиниця вимiру: ,

Алреса, теле(lон 80466,77323

1. Баланс на з1.03.2021 р.
аЛ! l-M Кодза у l80l006

Актив Код
рядка

на початок звiтного
року

на кiнець звiтного
перiолу

l 2 J 4

l. Ilеоборо,гrti акr,иви
}Jематерiальtti активи 000

IL9!!l9!]9 I]11]цс]! 00t
llакопllчеtlа амортизацiя 002

I-1езаверulенi капiтальнi iнвестицiТ 005
OcHoBrri засоби: 0|0 8 7,17.4 8 549.5

I]epBlcHa BapTlcTb 0ll lз 573.1 lз 222.3
знос 0l2 4 795,7 4 6,72.8

llовгостроковi бiологiчнi активи 020
llовгостроковi dli HarrcoBi iнвестицii 0з0
rtшti необоротнi активи 090

У_sщrg_цро,tлiJ,ом l 095 8 771,4 8 549.5
II. Оборотнi активи

За rtаси: I l00 2 475.1 l 829.8
у ],oivly L|исл, готова продукцlя l l0з

гlсl,го.tнi бiологiчнi активи ll l0
l]eбiтopcbKa заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги l|25 llб"5 l lб.5

Д9бi]9.р9!ý9_заборгованiсть за 9ц з5 2.4 3.8

у Tol\4y .tt.tc.lli з податку на прибуток 36
H_l l l а_.по,го lI t{a деб iTopc ь ка забор го вацi сть 55 5.8 29.3
'Iо,юч 

r li dli rlaHcoBi iнвестицii 60
['poLrri ,га Тх еквiваленти 65 3 087.8 5 tб4.2
Витра,ги майбутнiх перiодiв 70 1.2
Ilrllli оборотнi активи 90
}/сь<lго за ]lозлi.llопr II 95 5 б87.б 7 144.8
l l l. liсоборотtli активи, утримуванi лля продажу, та групи
в l.tбy,г,гrt

I200

Бала llc l300 l4 4б5.0 l5 694.3

) ( )

)



Пасив Код
рядка

На по.tаток
звiтного року

На KitteLtb

звiтного перiолу

l 2 3 4

I. Власний капiтал
заресстрований (пайовий) капiтал 400

Додатковий капiтал 4l0 8 547.4 8 321.3
резервний капiтал 4l5
I Iероз полi.lIеrt ий rr рибчто l< ( HcltoKp и,т,и й зби,го к) 420 4 544.9 5 261.5
неоплачен и й кагt i,га.ll 425 ( )

Усього за роздiлом l 495 lз 092.3 lз 582.8
lL /{овгост,роковi зобов'язання, цi.ltьове фiнансування та

забезпеченllя
l 595

I ll. Поточнi зобовоязаtIllя
KopoTKocTpoKoBi крелити банкi в l 600
Пото,tна кредиторська заборгованiс,гь за:

довгостроковими зобов'язаннями бl0
товари, роботи, послуги бl5 l lзб.9 90б.9

розрахунками з бюджетом 620 l62.3
ч тому числi з податкч на поибчток 62l

розрахунками зi страхування 625 1.1 1,70.1

розрахунками з опла,ги працl бз0 4,1 651.1

Доходи майбутнiх перiодiв 665 230.0 220.5
Iнrшi поточнi зобов'язанлlя 690
усього за роздiлом Ill б95 l312.7 2lt1.5
lV. Зобов'язаllня, пов'язанi з необоротними активами,
утримувапими лля продажу, та груIIами вибуття l 700

Баланс l 900 l4 4б5.0 l5 б94.J

2. Звiт про фiнансовi результати
за I Квартал 2021 р.

NЪ 2-м Код за ДКУ 180l007
Стаття Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

2 _) 4
Чистий дохiд вiд 1rеалiзачiТ продукцiТ (,говарiв, робiт, послуг) 2000 8 002.4
lHrrli операцiйнi доходи 2l20 34.6
Iншi доходи 2240 t40.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 177.3
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050
lHrшi опеlэацi йнi витDати 2l 80 1 460.7
lншi витрати 2270
Разом витрати (2050 + 2180 + 2210| 2285 1 460.1
Фiнансовий результат /1о оподаткування (2280 - 2285) 2290 1|6.6
Гlодаток на прибу,гок 2з00
Чистий пDшбчток (збиток) (2290 - 2300) 2350 7l6.6

Керiвник /, |# Горбань . Сергiй Петрович
-{пiлпуРr' ,/ (iнiчiали, прiзвище)

Головний бухгалтер ft"Цr Iсаченко Свiтлана Миколаiвна_(пiлпис; (iнiцiми, прiзвище)

(


