
Пiлприсмство Комунальнепiлприсмство<<Тернопiльськиймiський
лiкувально-дiагностичший центр> Тернопiльськоi MicbKoi ради

Органiзачiйно-прsвовs формs комунsльне пiдпри€мство

Територiя

державного

Вид економiчноi дiяльностi спецisлiзована медичнs прsmикr

за €ДРПоУ

за КоПФГ

за КоАТУУ
зд СПОДУ
]я зкгнг

за КВЕД

УТОЧНЕНИЙ ФIНЛНСОВИЙ ПЛЛНПЦПРИ€МСТВД
на 2021 piK

OcHoBHi фiнансовi покаrники пiдпршсyствl

я м. Тернопiль, вул. Руська, буд,,l7

код
рядка

Звiт
минулого

року

2l}2{lp.

Затверджений

фiнансовий
план

2l}2 I р.

уточнений

фiнансовхй план-1

2021р.

()4.tlJ.2l)2lp.

У тому чишi за кварталами

I ll lll lv

l. Формчвання прибуткy пiдприсмствд

цоходи
Цохiд (виручкs) вiл реалiзачii пролукчii
iToBrpiB, робiт, пошуг)

l,i 30l8,з 3650,с 4276,: 822,: I201,J l 18l t07l

Податок на доддну BaDTicTb 2,{ l6, 18,( l8,( 4,! ,l 4 ,l,a

Акчизний збiр J,( 0,(

Iншi непрямi подsткп (рuш u фрr,ваmu ) ,l,( 0,(

Iншi вирахування з лохолу

фозutuфруваmu)
5,( 0,(

Чистий лохiл (виручка) вiд реалiзацii
пролукчii (ToBapiB, робiт, пошуг) 6,( 3002, 3632,( 4258,! 8l8,( 1 l96,6 1 l76,8 1066,1

lншi операчiйнi лоходц (.ttеОltч ло

:убв е нц t я, коu mu Mic bKozo

бюdжеmу,кошпu НС3У), в т.ч.
1,( 2о132,! l3328,.. 15808,Z 49l2,: з4а\1. 3455,( 3956,:

пеdччна субвенцiя 3020.] 0,( 0,(

lошпч MtcbKoeo бюdхеmу 7033,a 1028,a lб81 620, 305,t 277,1 477

нсзу l0678.] l2300,( 1.1l 26,9 ,l29l,( 3178,4 3178,4 347Е,a

|охiл вiл участi в кдпiтшi
8,{ 0,( 0,( 0,(

iншi фiнансовi лоходп (б]qеоdlанi BHecKtl) 9,( 30,, 0,( 0,1

,ншi доходи (дохiд вiд цiльового
Ьiроцаwпqццо п cwMi qMnnTиrqlrii) l0,( 360l,, 3948,t 3948,t 8l5,1 l026,( l026,( l08l,

Падзвичайнi доходи (вiлшколування
rби rKiB вiд надrвичайвих сиryацiй,
:тихiйного лиха, пожеж, техногенних
tварiй тощо)

1l 0,( 0,( 0,(

Усього доходiв 12,( 27382,1 20927,: 24033, 6550,( 571 l 5662,9 бl08,

ВитDати 22008,1 16978,a 20о1|", 5458, 482 l 4681,: 5l 10,

Эобiвартiсть реалiзов8ноi продукцii
ToBapiB, робiт та пошуг)

l3, 163l5, l3560.: l 5516.1 3930, 377l,, 3639,! 4l75,

MMiHicTpaTиBHi витрати, усього, у тому
rишi:

1.1, 5693,: 3,1l 8,( ,l554, 1528,: l050, 10.11, 935,(

rитрати, пов'язанi з використанням
лужбових автомобiлiв

) 1,1/l 48,1 52,1 52,1 15,1 12,! l2,! l2,5

]итрдти на консалтинговl пошуги ll4l2 0,( 0,( 0,(

tитрат{ на cTpaxoBt пошуги )1,1/3 l2,1 21, 25,6 24,( l

iитрати на аудиторськl пошугв ,14l1 l6, 20,( 20,( 5,( 5,( 5,( 5,(

lншr адмlнlстративн| витрати 114l5 561 5,1 332 l 4456,( l 484.2 l031.0 l 023.9 9l7,5

Витрати ня збут l5,( 0,( 0,I 0,t

0,(

Iншi операцiйнi витрати l6,( 34l 0,з 39,18,1 3948,t 815,t l 026,1 l026,( 108t.(



ти вlд участl в к8пlт8лl

результsт вiд ]вичайноi

прибуток (збяток), у тому чишi:

татутному фондi яких бiльш€ 50

акцiй (часток, паiв) на.цежать

Вiлрахування ло фонду н9 виплаry

осподарськими тOвариствами, у
татутному фонлi яких бiльше 50

акцiй (чsсток, паiв) нrлежать
лержавi, за нормативами, установленими
в поточному poui за результатами

тому чишl на державну часткJ

Вiлрахування rо фонлу на

дивlдендlв господарськими

у стаryтному фонлi яких
50 вiдсоткiв акцiй (часток, пsiв)

державl, зл норматшвами,

того прибутку планового рок}

тому чвшi за основними видами

I. Обов'язковi платежi пiдприсмства ло
тд держrвних цiльових фонлiв

платежlв до iержавного

що пiдлягsс сплатi ло бюлжету за

шо пlдлягас вlдшкодчванню ]

за пiдсумками звiтного перiолу

фонду нд виплsry дивiдендiв



сумl що пIдлягають сплатl у

до державних цiльових фондiв, у

ншi обов'язковi плsтжi, у тому чишi:

@**ý

?\ 4lJ24?8 5l lW

комунl\льнЕ

тЕрнOпtльськFА

рцll
4D24?85 l

.Щиреmор

(посалв)

Головний бухгалтер

(посsдs)

П.Р.Левицький

В.€,Сай



Таблиця 1

Елементп операцiйних витрат

Код

рядка

Звiт
минулого
року- 2020

Затверджений

фiнансовий
план

поточного року
- 202lp.

уточнений
фiнансовий

план
поточного

року -1 -

202lр.

У тому числi

за кварталами

I Il III ry

1 1 3 1 5 6 1 8 9

Матерiальнi затрати,
у тому числi:

1 18б7,9 16l7,б 1б78,9 5б1,9 329,4 285,4 502,2

витрати на сировину
i ocHoBHi матерiали

00l/l 101б,3 949,9 949,9 237,5 237,5 237,5 237,4

витрати на паливо та
енергiю

00I.12 851,6 667,7 729,0 324,4 91,9 47,9 264,8

Витрати на оплату
праui

,, 13357,8 15385,9 l7804,5 4404,1 4404,1 4404,1 4592,2

Вйрахування на
соцiальнi заходи

3 2981,5 3384,9 391б,9 9б8,9 968,9 9б8,9 1010,2

Iншi операчiйнi
вцтрати

4 l0784,4 538,9 б33,4 352,9 145ol 48,9 8б,5

Операчiйнi витрати,

усього
5 2899l,б 20927,3 24033,7 б287,8 5847,5 5707,3 б191,1

.Щиректор
(посала)

Головнпй бухгалтер
(посала)

П.Р.Левпцький

В.€.Сай

пlдприемство
"тЕрнOпlльсьhYй Ilсьlо{й

лlýв^льно длпOстичниЙ
lднтрй


