
додаток 1
до ІЩіонального положеіпія (стандар'гу)
бухпmрською  обліку 1 .Загапьні в"ош до фінансоіюЇ звітнwгі"

да" Фік, місяць, чисjю)

Кому"Lпьне неюмерційне підпрнємство "Машікьm центральна районm ліюрня"             за ЄдРПОУ
Полтавсько.і.обітасті

Підіірнємство

тернюрія
Маш івсьіюЇ райоtіно'і' раді[

полтАвськА
Оргаі{ізаційно-правова форма господарювання

дія}іьність

Кощатіьне підприємство
лікарііяних

В, буд.112-В,  смт.мАшівкА,

за коАтуу
за КОПФГ
за квЕд

АЬеса, телефон         вуJтнця вул. Незалежmті,112
ПОJҐГАВСЬКА обті., 39400

(ОкріМ РОЗд1ЛУ IV звіту про фіііансові резугіь"" (звіту про сукупний дохід) (форма

Вид економічноЇ діяльнmті
Серсдщ кількість працівннків

Одцниця виміру: "с. ірн. без деся"оіюго знака
№2), грошові показники якою наводяться в іріtрнях з копійкаш)
\,,+г,J,,\,-ґ--`--._г , _   _ _           \

Ь-іЇіід:но (зробити позначку "v" у відіовідній клі"нці):
за поJюжіtняш (стандарmш) бу2п`алтерського обліку
заміжародііимис"ндартамифінаіісовоЇзвітності

Бшанс (Звіт про +іііансовіій стан)
=

m                    ЗО черііш2019                     Р.                                Форма]чпкодзадкуд          1801001наІdнець

кодm На початокзвітногоперіоду
звітноі.о  періоду

Актив1І.НеоборотніаіпіівііНематкріа7іьніаі"випервіснавартість ряд21000
з1111 41313

10011002100510101011101210151016 І
ііакопичена амортизаціякапітальніінвес"ціЇ І

14 087Незавершеі[іОсновнізасобипервісmвартість 14 359
21  390_730321  1зо6771

зносІнвес"ційна нфухомістьПервіснавартістьінвес"ційі[ОЇ нерухомостіЗі{осінвестщійноЇііерухомсюті ІІІІІІІІІІІІIІІІІІІІІ_
1017

102010211022
довгострокові біолопчні активиПервіснавартістьдові`остроковш біологічних ак"вівНакопичеНаамор"заЦіядоВгmтрокоВиХбіОлогічнихактІtв1вдовютроковіфінаноовіінвес"ці1.: І

1030103510401045105010601065
які обліковуються за ме'[`одом участі в капітаmінпішпідііриємств

інші фінансові інвес"ціЇдовіфтроковадебіторська заборгоmіііоть`и

Відстрочені податкові активгудвілВідстроченіаквізнційїівитратиЗаJіншоккоштівуцентрогіізоіших страховіtх резервіінх фондахІншінеоборо"іак"виУсьогозароздhомІП.ОбоРОТНіаІПіІВі|ЗапасиВнробншізапасн ІІІІІІІlІІІІllІІІІlІІІ- ііііііііі=
1090109511001101

14 10014 370

900 636636

110211031104
Незавершеі[е виробницmоГотовапродукціятоюрІІП.б.логічніж"вн ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-

1110
оточні   іоп      трахуmння

111511201125
депозіі"  ереоВекссThодф-і

дебіюрськазаборгоі"істьз®продуіщію,товарн,роботи,послугидебіторсьюзаборгованістьзарозрахуіікаш:іінмиаіюіісами
1130113511361140

5за видаЗбІОдкрТОМутомучислі з податку іtа прибутокдебіторськазаборгоmністьзарозрахункаю з нарахоюіtш доходівбоговшістьз8розрахункамиізвнутрішніхрозрахунків ІІІІІІІІІІІІlІІІІІІIІІІ-
І

11451155116011651166116711701180 27
56дебіторська за    реб.           заборюваність 32

470
Інша поточна д   іторськавіініюс"ції
Поточні фінансоГроші"-іхеквіішен" 73

ГОтівка    бшкж 66 4226

Рахункн вВшра"майбу"іх періодівЧасткаперестраховикауотраховііх резервах

1181

у томУЧНСhВ:         овнзо6ов'ЯЗ®НЬ
іЮкріж доіігmтроіс



резервж збитків 8бо резфвах ііа7юшііх внплатрезервжіtезаробленііхщюйіі[шюсстраховнхрезервахІ'іамтшн
11821183

ІІІlІІІІІlІІІІІІlІІІІІІIІІІІІ-

11841190119512001300

нш1 оборо"УсіюгозарощШ ПІП.Нео6оротіБсі-н. утрнмуюm для пр®да»ог, m групи внбуття 1032 117315273

15 402
Бманс

пасІІв кодрядка21400 На початокзвіті]огоперіош на юІІецьзв!тногопеі)іолш

1
з 4

І. Rmсіінй іmпіталзареєстроваШй(П8йОВНй)КаПі"Огокапіщ
21  140 21  140

1401140514101411141214151420142514301435149515001505151015151520Внесш до незареєстрованого сфт)mШіт"удооцінках 339 339

дода"овий капітшЕмісійннйдохід

і           ві   ізннці
7 177)

опіічеіі  курсо    рРевнийкапітал
зерНерозподіjіений прибуток (непокритий збиток)-1"

(6110) (()

()Неоплаченііи капВилученіійшітаJі
()()

Інші рскрвиУсьогозароздіііом ІПдовгостроюві зо6ов'язаііня і забезпсченняВідстроченіподатковізобов'язанняПенсійнізобов'язання 15 369 14 302

І
Ісові     щ"довгостро       креІ.пюковізобов'язанш

ІІпІІдов     тродовюстрокові забезпеченнядовгостроковізабезпечення витрат перфналуЦі]іьоіюфінансушня
1521 І
152515261530

Благодійна допомогаСаховірезфвн
трутомУ ЧИСJЬ:       кових зобов'яЗаНЬ

153115321533

резерв довгострозб.вабо          внале]шпіхві[і[лат ІІІІІІІІІІІIІІІІІІІІІІІI-
резерв    нm         рекррезервнезаробгіеіtшпремійіншіотржовірезфвиІстнійніконтрак"

15341535

15401545
ІніюцПРІІЗОВИй фОНдРш[ла    джек-поту

І

ІІІІІІІlІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-езфв на в       туусmгозароздhОМП              .    б    ,            . забезпечення
159516001605

ІП. ПОТОЧm ЗО  ОВ ЯЗаі1НЯ ІКороткостроковікредитибанківВекселівіідщі ііііiiiiiiiііiііі_ІІ
Поточна креднторська заборгованість за:зобо`ш

1610161516201621
довгостроковнми       в язаннятоварн,рХ5о",пюгіугизкамизбюдщом

1

2162

ро рахунутомучнслі з і[одащі на прнбутокрозращкамизістрахуішня
1625

5

154611

16301635164016451650
розрахуішми з опгіати праціПоточнакредиюрськазаборгованість за одфжаііііми аваіісамиПоточнакредиторськазаборюваі[істьзарозрахункаhшзучасника"Поточнакредііюрськаз8борюішістьізвнутрішніхрозрахунківПоючнакреднторськазаборгоmністьзастржовоюдіяльністюПоючнізабезпеченш ІІІІlІІІІІІІlІІІІІІІІЕ-ІІ

iііiiiііiiiііiiііІІIIIIII_ 32

І
16601665167016901695

доходц майбу"іх періодвВідстрочеііікомісійнідоході від перестраховнківІншіпоточнізобов'язання І
2733 10971

УСЬОГО За РОЩіЛОМ Ш 17001800

15 273

ІV. Зобов.язання, пов'язані з ііеоборотнііміі актіівами,утріімуваніімидііяіірода}крr,тагруііами"буттяV.Чіістаmртістьаmіівівііедер"вногопеіісійногофоіідуБфанс

1900                                 15 402

керівнІІк

Головний бушаjпер

1    Визначає"я

Краєвський Герман Михайлович

Прядка Атіла Федорівна

впорядку,встановленомуцентральні[морганомвикоііавчоЇвлади,щореалізуєдержавнуполі"куусферіста"стіікіі.



дата фік, місяць, число)
Підприємс'іво   Комунаjіьне некомерційне підприємство "Машівська центральна    за ЄдРПОУ

районна лікарш" МашівськоЇ районноЇ ради Полтавсько.і. області
(найменування)

Звіт про фінансові резуітьта" (Звіт про сукупний дохід)
за                   І ІІівріччя 2019                    р.

Форма N2 Код за дУд
і. ФінАнсові рЕзультАти

1801003

Стаття код За звітніій
За аналогічнийперіод

рядка період ПОПеРедНЬОГОрощу

1 2 з 4

Чистий  дохід від реалізаціЇ продукці.і. (товарів, робіт, пmлуг) 2000 9492 9972

Чистj зароблені стрсжові прf:±4ll 2010 - -

премії підписані, всиіова сума 2011 - -

преміЇ, переда]іі у перестрахування 2012 - -

змjна резерву незаробленшс премій, валова сума 2013 - -

=піпі частк:и пер естраховикі в у р еЗе РВ:jі±±±gР9±±±!!!!±±Р±±!±l 2014 - -

Со бів артіс'іь реалізов аноЇ кродукціЇ
2050 () ()юварів робіт послугг_---,Чистіпонесені збитш за страховими ви:платам4}±
2070 - -

Валовий:
2090 9492 9972крибуток

збіпок 2095 ()()

дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105 - -

зобов 'язань
дохід (вuтрат_щ) від зміни інших стрсґхових резервів 2110 - -

зміна інш:uх страхових ре зе_рslз±g±gЗgі!±49. 2111 - -

зміначастшперестраховИКіВВіЦЩ!!!±!3±±РР9±9s!!±ВЗ±±РЗ9± 2112 - -

Інші операіЬйні доходи 2120 236 76

у тому чuслj : 2121 . -

дохід вjд змjни вартості активів, якj оцінюються за
сгїравед]швою вартістю
дохід від первісного в:изнання біологічних активів і 2122 - -

сіль с ького сподарс ько ї продуі±і±lЇ_
Jбпі:д від використання коштів, вивільнених від 2123 - -

оподаткува"я
Адміністра"вні виірапі 2130 (           10 792           ) (          10 600          )

Виіра" на збут 2150 ()()
Інші операіdйні виірати 2180 ()()

у тому числі: 2181 - -

витрати від зміни вартості активів, якj оцінюються за
справед]швою вартістю
витрати від первісного визнання біологічнш активів і 2182 - -

сільс ькогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційно.1. діяльност1:

2190 - -прибуюк
збиюк 2195 (             1064             ) (             552             )

доход від участі в каіhталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -

ІІші доход 2240 - -

у тому числі: 2241 - -

дохід від  благодійної допомоги
Фінансові виірати 2250 ()()
Втрати від участі в капіталі 2255 () ()
Інші витра" 2270 ()()
Прибуток (збиток) від вплив  ін  ля іЇнамонета ні статті 2:ґ/ 5 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:

2290 - -прибуток
збиюк 2295 (             1064             ) (             552             )

Виірати (дохід) з податку на ітрибуток 2300 - -

Прибуток (збіпок) від  крипшіеноЇ діяльності після 2305 - -

оподаткування
Чистий фінансовий результат:

2350 - -прибуюк
збиюк 2355 (             1064             ) (            552             )

п. сукуіінии дохід
Стаття код За звітний

За аншогічнийперіод

рядка період ПОПеРедНЬОГОроку

1 2 3 4

дооіdнка Спhнка) необоротних акmів 2400 _ -

дооцінка Спdнка) фінансових інструментів 2405 - -

Наюпичені курсові різниіЬ 2410 _ -

Час'mа іішіою сукуішого дохощr асоційовани та сіhльнихпідприємств 2415 - -

Інший сукупнй дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткуванняПодатокнакрибуток,пов'язанийзіншимсукушпzм доходом 2450 - -

2455 - -

ІншИй СУКупНИй доХід ПіСЛя оПОдаТКУванНя 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (1  064) (552)

пі. ЕлЕмЕнти опЕрАціиних витрАт

Назва стапі код За звітний
За аншогічнийперіод

рядка період ПОпеРедНьогороку

1 2 з 4

Матеріа]іьні затра" 2500 1314 3223

Вшра" на оітлату ітраці 2505 6183 5644

Відрахування на соіdальні заходи 2510 1340 1223

Амор"заій 2515 547 477

Пші операіdйh виіра" 2520 1408 33

разом 25S0 10 792 10 600

іv. розрАхунок покАзників приБутковості Акціи

Назва статт] код За звітний
За аналогічнийперіод

рядка період попередньогороку

1 2 3 4

Середіьорічна кількість кростих акіhй 2600 - -

Скоршована середіьорічна кількість ірос"х акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одку просту акцію 2610 - -

Скоршований чистий крибугок (збиюк)- на
2615 - -ощ щ- акІhю

дивіденди на одщr ітросту акіdю 2650 - -

керівн-

Гшовний бухгалтер

Краєвський Герман Мmйлович

Прядка 1Ша Федорівна


