
Щата (piK. л,tiсяць, .lrrсло)
Пiдприемство Хмельницьке кошrуrrальне пiдприспrство llЕлектротраrrсl' за СfiРГIОУ

(найплонування)

Звiт про фirrансовi резу"ц6lаr,и (Звi,г про cyKyIIH1,1It дохiд)
за Pilt 2017 р.

кодr
2Q18 | 01 | 01

03328646

Форма N2 Кол за !КУЩГ 18ГOOJ]
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

За ана-погi.rrrшй
перiод

попередпього
року

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, пос.гryг) 2000 84 375 56 809
Чuсmi заро бленi сmраховi пре"ь,ti i' 20]0

премii' пi dпъtс aHi, в апова сул4а 201]
преJиii, переdaHi у пересmрqхування 20I2
зл,tiна резерву незаробленuх прелliГt, BaJloBa сул4а 201 3
зп4iна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх преллiй 20]4

Собiв apTicTb реалiзов aнoi пролу,кuii
(товарiв,робiт, посrгуг) 2050 ( 89 440 ) ( 60 625 )
Члсmi понесенi збumкu за cmoaxogl.tJylu вltп-цаlпа/llu 2070
Вагlовий:

ппибчток 2090
збиток 2095 ( 5065 ) ( з 8lб )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах doBzocmpoчoBllx
зобов'язань

2]05

loxid (вumраmu) Bid злliнu iHtцtlx сmраховuх резервiв 2]]0
злtiна tHlaux сmраховuх резервiв, вqлова су.ма 21] I

2]]2
[ншi операцiйнi доходи 2\20 2| 528 12 42(,

ч lпо-л4.ч чuслl;
doxil Bid змiнu варmослпi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2l

dохid Bid первiсно?о вuзltанllя бiолоziчнttх ctKtпttBiB i
сiл ь с ь к о zо спо dap с ько i' пр о dукцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання KotumiB, вttвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстратив Hi в итрати 2l30 ( з276 ) ( 2ззз )
в на 2150 ( tOб0 ) (407)
Iншi операцiйнi виmати 2180 ( \2206 ) ( 7982 )

у mому чuслl:
вumраmll Bid зпtiнu варmосmi акпluвiв, я,tсi оцiнююmься за
справе йtuво ю варtпi сm ю

2181

cllпlpamLl Bid первiсно?о вuзнqння бiолоziчнuх aKmtrciB i
сiл ь с ь к о zо спо d арс ько i' п р о dy кц i i'

2]в2

2190
збиток 2195 ( 79 ) ( 2|12 )

!охсlл вiд ylacTi в капiталi 220а
IHrшi фiнансовi доходи 2220 54 42,

IHпri доходи 2240 4 754 l 203

У П'lо.l4у llllc]ll;

doxiD Bi d блаzоdiйноi' dопол,tоztl
224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ) ( )
Втрати вiд rlacTi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ( 4352 ) )( 349
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцi[ на "lvloHemapHi сmаmmi 2275



одоtsженнн дluла l ка

Фiнансовпй результат ло оподаткуванIr1{:
rrрибуток 2290 377
зоиlок 2295 ( ) ( 12lб )

Виlраlrа (лохiд) з податк), на гцrиб)/ток 2з00 (2зз) (з2)

lltrlибl,ток'(збиток) вiд lтрипиненоi дiяль*lост,i пiсля
оlIолilтк\,вання

2з05

Ч исцлll,-l ф iltal tcoBrlli резy.rtь,га,I, :

пDибчтuк 2з50 L44
збиrок 2з55 ( ) ( 1248 )

Пр

П. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стtrr,тя Код

рядка

за звiтнlлй
перiол

за анапогiчrrIлlyr

перiол
поперелньоI,о

року
l 1 3 4

Лооцiнка (уцiнка) необоротних активlв 240а t 039

Дооцiнка (у,цiнка) фi нансових iHcTpytuerrTiB 2405
FI акопрrченi K11эcoBi рiзницi 21|0
l{ac,rKa iHrtroгo с)/купного дохол, асоцiйованих ]]а спIльFII.{х

tli;lц;исмств
24|5

[rtшl.rй сукl,пrий дохlд 2445
[rll ll1,1i:l сукупниl:i ilо хiд до о п одаткув ання 2.150 1 0з9
1.Icl,{ii,гcrK rra прибуток. пов'язаний з iншим сую/пниN{ доходоIчI 2455
I+lпrl;ii cyKyIIH[IГ.r дохiд пiсля оподаткування 2460 1 039

{]:yK.vпlllri,i лохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 1 183 (1 248)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

назвir стат,гi Код
рядка

за звiтнлlй
перlод

За аналогiчнlrI".r
перiол

попереднього

року
1 2 3 1

l\,Iатерiазlьнi за,граt,и 2500 4-JJ 979 zз 585

Вrtцэ;rти I{a оплit,г}, працl 2505 4з 184 28 710

l3lлрахуванlul I{a соцlальн1 :]аходи 25l () 9 472 6 954
i\лtоirт,изаl {iя 25l5 7 585 4 528

Irrшi операцiйtri ви,ц)ати 2520 11 762 7 570

Разорl 2550 l05 982 7| з47

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI А

IIазва cT:rTTi

Скоригов ана середньорiчна кiлькrсть
чистий ггрибуток (збиток) на о

акцlи
акцlю

Паламарчук Вiкгор Анатолiйович

За аналоr,iчнI,Iй
перiол

попередtIьOго
за звiтний

перiоlt

дньорlчна клькlсть простих акцiй

Ско_рллпрл аний чистий прибуток (збиток) на

aKI{1K)

леонов Олег Валентинович


