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ГIiдприемство КомунальЕе IIекомерцйне пiдпри€мство Тернопiльеька MicbKa за

копцrпа.lьпа лiкарця швидкоi допомоги
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Звiт про фiнансовi результлтII (Звiт про сr,rtупrrий дохiд)
за I Квартал 2018 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУЩГ 18010Б_l

Стаття Код
рядц€

за звiтний
перiод

за ана;rогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посщ,г) 2000 2т0
Чuсmi заробленi сmрсжовi премii' 20 ]0

пре74i i' пi dпuс aHi, в culo в а су.л,rа 20]]
преJчlii:, пере dанi у пере сmраwвання 2012
злlliна резерву незаробленuх прелliй, вапова сума 20]з
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прел|iй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi rrрощ,шrii
(товарiв,робiт, послгут) 2050 ( l8l
Чuсmi понесенi збLImкu за сmраховllL,|u вцплаmа],lu 2070
Ваповий:

гфибл,ток 2090 29
збиток 2095

loxid (Buп,t7lcttпtt) Bid з"л,tiltч у резервсlх doBzocttlpoKoBttx
зобов'язqнь

2 ]05

loxid (вumрапu) Bid з,мitttt iHtl,tttx сlпрс{ховuх 7лезсlлвiв 2]]0
змiна irlluux сmраховuх резервiв, вацовсl сулlа 2]]]
з.llilrа чслсl?1l{1l переспlрсlховuлiiв rl iHtttttx cll1paxoBllx резервох 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2\20 8 881

у l?1o.1l\,) чltс.пl;

doxid Bid з.ttiнtt варпlоспti aKпlltBiB. якi оtlitttоюlllься зсl
спр ав е О]плв о ю в сtрtпi сtп to

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнсlння бiолоziчлlltх сlкпtttвiв i
с i льс t, ко еос п сl0 а 1 

lcbKo i' п.ро dyKtli i'

2122

c)oxid Bid аrк()рllспlqння коtчпliв, cttBi.ltл tettttx Bid
опоdаmкування

2]23

Адrriнiстлативнi витрати 2|з() ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( )
Irrшi операцiйнi витрати 2180 10 050 ) )

у l?1o,\,ly чltс,|l|:

в1lll1рal?Ill вid з"тtitttt вctpttlоcttli clKttluBiв, яKi clt1ittttltotllься зct

справеd:tuвою варmiсm.ю

2]в1

B1l lпpal?,lll cliD перв i cttozo вltзl!а l l lrя бiолоziч t tttx ct t;пtt tBi в i
ci -rl ь с |, к о ? о сп о d ct7:lc btltl i| п р о dt,Kt|i 1'

2 l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
прибlrгок 2l90
збиток 2I95 ( 1140 ) ( )

Доход вiдуластi в капiталi 2200
Iнш фiнаноовi доходи 2220
Iнш доходи 2240

у, ltlolly чllсJll,)|\

+фoxic}iclr)* 6;tozо,Э it1l t о i' dопомо zu
2241

Фiнансовi витljа],I{ 2250
В,гоат и вiл,r tracT"i t} l.iaпlTit-,Il 2255 )

2270
Пliti6,1,ttloK (зfutп:оli) Bid Bп;tttBy ittфляllii'ttа ,ltoltetltctlltti c,пtrttltltli 2275



I

сукупниЙ

Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
приблток 2290
збиток zz95 ( 1140 )

Витрати (дохiд) з податку на прибlток 2з00
При6l"юк (збrгок) вiд rrритпаненоi дiяльностi пiсля
оподаткyваннrI

2305

Чистий фiнансовий результат:
гФибl,"юк 2з50
збрrюк 2з55 ( 1140 )

п. д

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за анатогiчний
перiол

попереднього
року

1 2 3 1

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (r,чiнка) dl iHaHcoBlTx iHcTpylleHTiB 2405
накопиченi k1,lэcoBi рiзницi 24I0
Частка iIшrого суIýтшого дохоry асоцiйоваrпаr та сшльнI,o(
йдшриемств

24].5

Iшlшi суrqrгпдлй дохiд 2445
Iнший сукyпrIllй дохiл до оподtlткування 2,t50
Подаюк на прибугоц пов'язанrдi з irшrrдлr сук}тшФI доходом 2455
Iнший сукупний дохiл пiсля оподаткування 246о

СукупIплIl дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2,1б0) 2465 (1 140)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокY

1 1 3 1

I\4атерiальнi затрати 2500 2 781
Витрати на оILтату прац 25 0,5 5 764
вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25 l0 \ 454
Амортизацiя 25 15 з1
Iншi операцiйнi вlсграти 2520 10

Разом 2550 10 040

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтнлIii
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
РОку

1 1 3 4

Середrъорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простrгх акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одFry щ)осту акцiю 2610
Скоригований чистий прибl"ток (збиток) на
одЕп, {:[1}ос't\рl]iitrriю 26\5
Дквiдснди fi а одн\, просry акчiЮ, i'J,;? ::зi,*,_, :,,:,. ., 2650

Ф1t ,3,ii*,;'*;,,,;
Чайкiвський Ярослав Федорович
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