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,Qодаток 1

до Нацiонального положення
(стандарry) бухгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

,Щата(рiк, мiсяць, число)

Комчнальне пiдпDиемство "Киево-Святоцrинсiка тепломеDежа" КиiЪськоТ обласно[ ради за еДРПОУ

(найменування)

3BiT про фiнансовi результати (3вaт про сукупний дохiд)
за 2017 р.

l, ФlнАнсовl рЕзультАти

2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послYг) 2000 2т495 235Еб
)обiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (37656 (3U4б5
Валовий :

поибчток
2090

збиток 2095 1016,t (6879
ншi опеоаuiйнi доходи 212о 2846 1158
ммiнiстоативнi витоати 2130 (2251 1 780
Витрати на збyт 2150 (881) 772
ншi опеоацiйнi витоати 2180 (405 745
Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi
поибчток

2190

збиток 2195 1 0в52 (9018
цохiд вiд ччастi в капiталi 2200
ншi фiнансовi доходи 2220
ншl доходи 224о 2с 4с
OiHaHcoBi витрати 2250
Jтрати вlд ччастl в капlталl 2255
ншi витрати 227о 16 14
DiнанGовий результат до оподаткування:
прибчток

2290

збиток 2295 1 0в48 (8992
Jитрати (дохlд) з податку на прибуток 2300
lрибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля 2305
{истий фiнансовий результат
прибчток

2350

збиток 2355 1 0848

Код l За звiтний
оядка l пеDiод

ýа,:аНаЛОГlЧНИИ ПеРlОД
,,:'пrrпrлпрлнЁпго ппkv

1 2 3
Vlатерiальнi затрати 2500 27о23 22679
витрати на оплатч працi 2505 9865 756з
]iдрахyвання на соцiальнl заходи 2510 2123 162з

я 2515 908 744
ншi операцiйнi витрати 2520 1 290 152
Разом 412о9 33761
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:Оа aHaJ !(Jt lЧFlИИ llеРlОД
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,l 2 3 4
3 240t)

)оцiнка (уцiнка) фiнансових iHcтpyмeHTiB
кчрсовl рlзницl 241

]стка lншого сyкvпного доходч асоцlиованих та спlльних 241
ншии счкчпнии дохlд

24
счкчпнии дохlд до оподаткчвання

эдаток на прибчток. пов'язаний з iншим счкчпним доходом
нший сукупний дохiд пiсля оподаткчвання 2460

дохiд {cvMa оядкiв 2з50. 2з55 та 2460) -899,
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,. розрАхунок покАзникlв приБутковостl

/ Гуменна Л, С. /

/ Верryн Л. С. i


