додатоІ( 1

до Націонагіьного по7юженш (стащарту)
бупалтерсьюю обпііgr в державному сек.горі і О 1

«Поданш фінансовоі 3ві"фті»

дата ®ік, місяць, число)

Машівська централ ьна рай онна лі.юрдя

Машівка

правова форма

ою управління
діяльності

за ЄдРПОУ

закоА"
за КОПФГ

Кому нальне підпрu€мство
Мін.істерство охорони здоров'я укрdїнu

за коду

діялі,ність лікарнянихзаю'адів

за квЕд

ру: грн

квартшьна

БАлАнс
на о1 липня 2018 року

ФОрма Ngl-дс

На початок

На кінець

звітного періоду

звітного періоду

сові Аіпиви
фість
нерухомість..

фість

-ість
шортизація

±ьні інвестиці.і.

ві Активи
2ебіторська заборюваність

фінансові іивести ції_
Ерім акцій

ффми участі в капіталі

орська заб орг оваі!±
и з бюджетом
за товари, робсгги, послуги
Ередитами

18549011

19533841

586І757

6243450

із соціальною страхування

розрахунками
дебіторська заборюваність
і інвестиці.і.

та їх еквівалентм розпорядників
шштів та державних цільосгшс фондів у..
еалюті, у тому числі в:

тів та інших клієнтів на:
ейському раху нку
баніdв, у тому чuслі:

мtАй Бугн іх пЕ ріодів

пАсив
кАпітАл тА ФінАнсовий рЕзультАт

3обов'язання:

я-рами
ові зобов'язання
ість за довюстроковими зобов'язаннями
'явання:

до бюджету
за товари, роботи, послуги

и з опjіати праці
із соціального с'ірахування

розрахунками

mв'язання, з них:

шерами
wйБутніх пЕріодів

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

а особа)

Краєвсt,кий "

пер (спеціаліст,
ПеРСЬКО.1. СЛУЖбИ)

прядка АФ-

дсщаюІ` 2
до Нhціонального гю;юження (стандфту)

фтерською обjііку в дерmвному сеісгфі 1 О 1
«Падашія фінаіісовоі звітності»

дата фік, місяіф. число)

за єдрпоу

Машівська центршІьна районна лікарня
машівtul

правова форма

ного управління
о.і. діяльності

за коАтw
за КОПФГ

Комуналі,непідприємство
Міністерство охорони здоров'я УкрdЇни
діяльністі. ліюрняншзаюіадів

за коду
за квЕд

ру: грн

квартальна

звіт

про ФінАнсові рЕзультАти
за П квартал 2018 року

Форма №2-дс

ФінАнсовий рЕзультАт діяльності
За анаjіогічний
За звітний період

Стаття

період

попереднього
року

шкуг (віжонання робіт)

операцій

Шнних операцій
нш операцій

них цільових фондів
операцій

~іннuх операцій
операціями
бюджетних проґрам
продукці.і. (надання послуг, виконання

и операціями

ними операціями

2250
2290

-о6мінними операціями
юобмінними операціями
за ііеобмінними опфаціями

БюджЕту (іюшторису) зА ФшіщіонАльною кjіАсиФікАцією видАтшв тА
крЕдитувАння БюджЕту

За аналогічний
За звітний період

Найменування показника

період

попереднього
рощу

ііщок, безпека та судова влада

ю природною середовища
тьне пюподарство
розвиток
та соціальне з абезпечення

пі. виконАння БюджЕту а{Ошторису]
код
рядка

Загальний фонд
план за фактич
звітний на сума різниця план за
план за період з викона (графа
звітний
звітний
ння за 5 мінус

Спеціальний фонд
план за фаІqич
звітний на сума різниця

звітний

звітний

рік

урахув

анням
змін

період

графа
4)

рік

період з викона
урахув

анням
змін

ння за
період

(графа

9 NБнус

графа
8)
10

ві- Украі.ш на

Фtщ соціальною

Е І-ашія на
щІ} і іюсJІуІ.

фвих зобов'язаш
уіравлішя іFіших

управління ііших

іv. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмінними опЕрАціями
За аналогічний

стапя

За звітний період

період

попереднього
року

5644257

іі соціальні закоди

кDаєЕжий "
(спеціаліст,

ько.і. служби)

прщаАФ

5141457

1223116

1133598

3222815

2252643

