додаток І
до Національно-ю поіюження (стандар'гу)
бухгалтерсьіtою обг]іку в державному сеіtторі L01

«Подання фі нансовоі звL"осп»

дата (рік, місяць, число)

ійно-правова форма
ювання
кржавного у правління
омічно.і. діяльності

Машівська центральна районна лікарня

за ЄІІРТІОУ

Машівка

за коАтw
за КОПФГ

Комуналі,не підпрu€мство
Міністерство охорони здоров'я Уіq]аЇни

за коду

діяльність лікарняних закладів

за квЕд

виміру: грн
ність: кварт"ьна

БАлАнс
на о1 жовтня 2018 року
Форма JY91-дс

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

нсові Активи
вартість

нерухомість:
вартість

вартісгпь

на амортизація
капітшьні і нвестиці.і.

ві біологічні актuви..

вартість

сові Активи
дебіторська заборюваність

і фінансові інвестиціЇ
и, крім акцій
і форми участі в капіталі

оебіторська заб орг ованість :
з бюджетом
за товари, роботи, послуги
кредитами

1130
1135

185490І ]

І9475941

586І757

6400429

унками із соціального стікр-

l tф

ішніми розрахунками

l lJ5

mгочна дебіторська заборюваніс.іь
ф інансові інвестиці.і.

і кошти та Їх еквіваленгпи розпоряднuпі6
тгtнuх коштів та державних цільовігх фоФів у:
алі,ній валюті, у тому чисґіі в..

тстновах банків

бюджетів та інших клієнтів на:
казначейському рахунку

в установах банків, у тому чuслі:

_ І,озд`ІJ.ом п

•Ати мАйБутніх пЕріодів

пАсив
КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИй РЕЗУЛЬТАТ
! ]сюцінках
результат

підприємствах

фсування
роздіJюм І

в'язАння
кові зобов 'язання:
и паперами

іфтрокові зобов'язанш
ргованість за довюстроковими зобов'язаннями
3обов'язання.
и до бюджету

ками за товари, роботи, послу"

ками з оплати праці
ками із соціальною с'ірахування
іми розраху нками
і зобов'язання, з них:

паперами

ціїілом п
ЕчЕння

мАйБтіх пЕріодів

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

ник (посадова особа)

Кі]аєвс_ький ГМ

ний бухі"тер (спеціаліст,

го покладено виконання
3ків бухіштерськоЇ сjіужби)

прядка АФ

додаток 2
до Національною положен ня (стандарту)
бухгштерського обліку в державному секторі 101
«Попан ня dti наі+совоі звітності»

дата (рііt, місяць` число

за єдрпоу

Машівсі,ка централ ьіІарайонн_9_ лікарня

3а коАтуу

Машівка

ійно-правова форма
Комунальц± підг.рu"ств_о_
ювання

за КОПФГ

за коду

жавного управління Міністерсггюо охороІ,uздоров,я україни
дімьність лікарнятіш заю,адів
ОМ1ЧНОІ д1ЯЛЬНОСТ1

за квЕд

виміру: грн
ність: квартальна

звіт

про ФінАнсові рЕзультАти
за дев'ять місяців 2018 і]оку

Форма №2-дс

і. ФінАнсовий рЕзультАт діяльності
Стаття

За аналогічний

За звітний період

період

попереднього

обміннш операцій
14 009 948

асигііування

наданіія послуг (виконання

212 070

продажу акгивів

Jоходи
від обмінних операцій
дів від обмінних операцій

не.обмііінuхоперацій
надходженіи
і надходження
до державних цільових фондів
від необмінних операцій
ів від необміиішх операцій

обміннши операціями
виконання бюджетних програм
продукціЇ (надання послуг,
продажу активів

крати
за обмінними операціями

ат за обмінними операціями

827 614

130 318

827 6І4

130 3І8
12 700 651

и за необмінними операціями
ати за необмінними операціями

трати 3а необміннuj± опеІ,аulіJ-

ТШБЮдЖЕТУЩОШТОРИСУ)ЗАФУНКЦІОНАЛЬНОЮКЛАСИФІКАЦІЄЮВИдАТКІВ

тА крЕдитувАння БюджЕту

За звітний період

Найменування показника

За аналогічний
період

попереднього

ржавні функці.і.

порядок,безпека та судова влада
діяльність

навколишнього природного середовища
мунальне господарство
та фізичний розвиток
захист та соціальне забезпечення

іп. виконАння БюджЕту (кошторису)
Спеціальний фонд
план за
різниця
звітний на сума

Загальний фонд

Стаття

код

план за
план за звітний

рядка

звітний період з
рік

г=

фи та платежі,

бюджелих

урахуван

ням змін

різниця
(графа план за період з викона (графа
9 мінус
5 мінус звітний
урахува ння за графа
графа
рік
звітгіий
4)

нням
змін

8)

ня Фонду
в' я3коіюго державного
страхування Укра.іни на

Фонду сощального

і нарахуішня на
товарів і послуг

ня боргових зобов'язань
сферти, з ні[х:

авного упрашіння інших
вбезпеченіія

сюновною капіталу

щсферти. з
ного управлішя

ІV. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмінними опЕрАціями
Статгя

За звітний період

8 408162

опТіату праці

на соціальні заходи
витрати

іюсадова особа)

адено виконання
Фгхгалтерсько.і. служби)

пшфЕg4

7 836 732

1818 399

1721209

4 280 385

3 090 035

724 569

784 221

К аєвський ГМ

Фхгалтер (спеціаліст,

За аналогічний
період
попереді]ього

