
"ПОГОДЖЕНО"

Голова Смолінської селищної ради

______________________________

__________________Мазура М.М. Дударчук М.Ю.

"____" _______________ 2020р.

Проект Х

Затверджений

Уточнений

Звіт

Підприємство  за ЄДРПОУ 43599120

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 3523155700

Орган державного управління   за СПОДУ 1008

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.21

Одиниця виміру, грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)
100        5 537,4        1 462,9         1 359,5            1 357,5             1 357,5 

Дохід з місцевого бюджету 110 536,300           536,3                    -                       -                       - 

Дохід за рахунок залишку коштів від додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я

120 0,000                   -                    -                       -                       - 

Дохід за рахунок залучення залишку коштів 

загального фонду, що утворився станом на 01 

січня 2021 року

121 0,000                   -                    -                       -                       - 

Дохід за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я

122 0,000                   -                    -                       -                       - 

Дохід за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 

субвенції

123 0,000                   -                    -                       -                       - 

Дохід за рахунок медичного ослуговування 

населення, що включені до програми державних 

гарантій медичного обслуговуння населення.

124 5 001,050           926,6         1 359,5            1 357,5             1 357,5 

Дохід  від плати за послуги, що надаються 

підприємством
130 0,000                   -                    -                       -                       - 

Дохід від  плати за оренду майна 131 0,000                   -                    -                       -                       - 

Витрати , в т. ч.: 140            -        5 537,4        1 462,9         1 359,5            1 357,5             1 357,5 

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141           100,0             46,8              17,8                 17,8                  17,8 

предмети, матеріали, одладнання 142           248,5             62,1              62,1                 62,1                  62,1 

витрати на харчування 143                   -                   -                    -                       -                       - 

витрати на оплату послуг 150           131,0             32,8              32,8                 32,8                  32,8 

витрати на відрядження працівників закладу               3,0               1,0                2,0                       -                       - 

витрати на окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку

                  -                   -                    -                       -                       - 

витрати на виплату пільгової пенсії                   -                   -                    -                       -                       - 

інші витрати             36,8             36,8                    -                       -                       - 

витрати на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування хворих на цукровий діабет
                  -                   -                    -                       -                       - 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КНП «СЦПМСД» 

Смолінської селищної ради

зробити позначку "Х"

Коди

Комунальне некомерційне підприємство "Смолінський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Смолінської селищної 

ради

18 грудня 2020р. Ріш. № 32

комунальне підприємство

Смолінська ОТГ

Охорона здоров'я

Загальна медична практика

тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ

комунальна Стандарти звітності МСФЗ

47

26223,Кіровоградська область,Маловисківський район, 

смт.Смоліне, вул.Казакова, буд. 70 

Дударчук М.Ю.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника

Код 

рядк

а 

Факт 

минулог

о року

План 

наступн

ого 

року

Фінансовий 

план 

поточного 

року

У тому числі за кварталами 

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)



Витрати на комунальні послуги та 

енергоносії, в т.ч.:
160                   -                   -                    -                       -                       - 

Витрати на електроенергію 161                   -                   -                    -                       -                       - 

Витрати на водопостачання та водовідведення 162                   -                   -                    -                       -                       - 

Витрати на теплопостачання 163                   -                   -                    -                       -                       - 

Витрати на  вивіз побутових відходів 165                   -                   -                    -                       -                       - 

Витрати на оплату праці        4 997,1        1 262,4         1 244,9            1 244,9             1 244,9 

Витрати на заробітну плату 170        4 139,1        1 034,8         1 034,8            1 034,8             1 034,8 

Витрати на нарахування на оплату праці 180           858,0           227,7            210,1               210,1                210,1 

Витрати по виконанню цільових програм 190                   -                   -                    -                       -                       - 

Інші витрати від операційної діяльності 

(розшифрувати)
300             21,0             21,0                    -                       -                       - 

Придбання  обладнання та предметів 

довгострокового  користування
                  -                   -                    -                       -                       - 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                   -                   -                    -                       -                       - 

доходи з місцевого бюджету цільового 

фінансування по капітальних видатках
501                   -                   -                    -                       -                       - 

ІV.Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510              -                   -                   -                    -                       -                       - 

капітальне будівництво 511                   -                   -                    -                       -                       - 

придбання (виготовлення) основних засобів 512                   -                   -                    -                       -                       - 

придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів
513                   -                   -                    -                       -                       - 

придбання (створення) нематеріальних активів 514                   -                   -                    -                       -                       - 

модернізація, модифікація (добудова, 

дообладнання, реконструкція) основних засобів
515                   -                   -                    -                       -                       - 

капітальний ремонт 516                   -                   -                    -                       -                       - 

Доходи від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
600                   - 

кредити 601                   - 

позики 602                   - 

депозити 603                   - 

Інші надходження (розшифрувати) 610                   - 

Витрати від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
620                   - 

кредити 621                   - 

позики 622                   - 

депозити 623                   - 

Інші витрати (розшифрувати) 630                   - 

Усього доходів 700        5 537,4 1462,9 1359,5 1357,5 1357,5

Усього витрат 800        5 537,4 1462,9 1359,5 1357,5 1357,5

на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10

Штатна чисельність працівників 900           47,00            47,00               47,00                47,00 

Первісна вартість основних засобів 910

Податкова заборгованість 920                      -                    -                       -                       - 

Заборгованість перед працівниками за 

заробітною платою
930                   -                    -                       -                       - 

Директор

                                (посада)

_________________________ Дударчук М.Ю.

               (підпис)          (ініціали, прізвище)    

ІІІ. Інвестиційна діяльність

ІV. Фінансова діяльність

IV. Додаткова інформація



"ПОГОДЖЕНО"

Голова Смолінської селищної ради

______________________________

__________________Мазура М.М. Дударчук М.Ю.

"____" _______________ 2020р.

Проект Х

Затверджений 0

Уточнений 0

Звіт 0

Підприємство  за ЄДРПОУ 43599120

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 3523155700

Орган державного управління   за СПОДУ 1008

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.21

Одиниця виміру, грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)
100 5 001,050 926,550 1 359,500 1 357,500 1 357,500

Дохід з місцевого бюджету 110 0,000

Дохід за рахунок залишку коштів від додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я

120 0,000

Дохід за рахунок залучення залишку коштів 

загального фонду, що утворився станом на 01 

січня 2021 року

121 0,000

Дохід за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я

122 0,000

Дохід за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 

субвенції

123 0,000

Дохід за рахунок медичного ослуговування 

населення, що включені до програми державних 

гарантій медичного обслуговуння населення.

124 5 001,050 926,550 1 359,500 1 357,500 1 357,500

Дохід  від плати за послуги, що надаються 

підприємством
130 0,000

Дохід від  плати за оренду майна 131 0,000

Витрати , в т. ч.: 140 5 001,050 926,550 1 359,500 1 357,500 1 357,500

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 71,000 17,750 17,750 17,750 17,750

предмети, матеріали, одладнання 142 225,700 39,325 62,125 62,125 62,125

витрати на харчування 143 0,000

витрати на оплату послуг 150 119,000 20,750 32,750 32,750 32,750

витрати на відрядження працівників закладу 2,000 2,000

витрати на окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку

0,000

витрати на виплату пільгової пенсії 0,000

інші витрати 0,000

витрати на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування хворих на цукровий діабет
0,000

Витрати на комунальні послуги та 

енергоносії, в т.ч.:
160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Витрати на електроенергію 161 0,000

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 0,000

Витрати на теплопостачання 163 0,000

Витрати на  вивіз побутових відходів 165 0,000

Витрати на оплату праці 4 583,350 848,725 1 244,875 1 244,875 1 244,875
Витрати на заробітну плату 170 3 800,000 695,675 1 034,775 1 034,775 1 034,775

Витрати на нарахування на оплату праці 180 783,350 153,050 210,100 210,100 210,100

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КНП «СЦПМСД» 

Смолінської селищної ради

зробити позначку "Х"

Коди

Комунальне некомерційне підприємство "Смолінський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Смолінської селищної ради

18 грудня 2020р. Ріш. № 32

комунальне підприємство

Смолінська ОТГ

Охорона здоров'я

Загальна медична практика

тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ

комунальна Стандарти звітності МСФЗ

47

26223,Кіровоградська область,Маловисківський район, смт.Смоліне, 

вул.Казакова, буд. 70 

Дударчук М.Ю.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника

Код 

рядк

а 

Факт 

минулого 

року

План 

наступн

ого 

року

Фінансовий 

план 

поточного 

року

У тому числі за кварталами 

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)



Витрати по виконанню цільових програм 190 0,000

Інші витрати від операційної діяльності 

(розшифрувати)
300 0,000

Придбання  обладнання та предметів 

довгострокового  користування
0,000

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,000

доходи з місцевого бюджету цільового 

фінансування по капітальних видатках
501 0,000

ІV.Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 0,000

капітальне будівництво 511 0,000

придбання (виготовлення) основних засобів 512 0,000

придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів
513 0,000

придбання (створення) нематеріальних активів 514 0,000

модернізація, модифікація (добудова, 

дообладнання, реконструкція) основних засобів
515 0,000

капітальний ремонт 516 0,000

Доходи від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
600 0,000

кредити 601 0,000

позики 602 0,000

депозити 603 0,000

Інші надходження (розшифрувати) 610 0,000

Витрати від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
620 0,000

кредити 621 0,000

позики 622 0,000

депозити 623 0,000

Інші витрати (розшифрувати) 630 0,000

Усього доходів 700 5 001,050 926,550 1 359,500 1 357,500 1 357,500

Усього витрат 800 5 001,050 926,550 1 359,500 1 357,500 1 357,500

на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10

Штатна чисельність працівників 900             47,00           47,00               47,00               47,00 

Первісна вартість основних засобів 910

Податкова заборгованість 920                     -                   -                      -                      - 

Заборгованість перед працівниками за 

заробітною платою
930                     -                   -                      -                      - 

Директор

                                (посада)

_________________________ Дударчук М.Ю.

               (підпис)          (ініціали, прізвище)    

ІІІ. Інвестиційна діяльність

ІV. Фінансова діяльність

IV. Додаткова інформація



"ПОГОДЖЕНО"

Голова Смолінської селищної ради

______________________________

__________________Мазура М.М. Дударчук М.Ю.

"____" _______________ 2020р.

Проект Х

Затверджений 0

Уточнений 0

Звіт 0

Підприємство  за ЄДРПОУ 43599120

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 3523155700

Орган державного управління   за СПОДУ 1008

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.21

Одиниця виміру, грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)
100 536,300 536,300 0,000 0,000 0,000

Дохід з місцевого бюджету 110 536,300 536,300

Дохід за рахунок залишку коштів від додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я

120 0,000

Дохід за рахунок залучення залишку коштів 

загального фонду, що утворився станом на 01 

січня 2021 року

121 0,000

Дохід за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я

122 0,000

Дохід за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 

субвенції

123 0,000

Дохід за рахунок медичного ослуговування 

населення, що включені до програми державних 

гарантій медичного обслуговуння населення.

124 0,000

Дохід  від плати за послуги, що надаються 

підприємством
130 0,000

Дохід від  плати за оренду майна 131 0,000

Витрати , в т. ч.: 140 0,000 536,300 536,300 0,000 0,000 0,000

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 29,000 29,000

предмети, матеріали, одладнання 142 22,800 22,800

витрати на харчування 143 0,000

витрати на оплату послуг 150 12,000 12,000

витрати на відрядження працівників закладу 1,000 1,000

витрати на окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку

0,000

витрати на виплату пільгової пенсії 0,000

інші витрати 36,800 36,800

витрати на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування хворих на цукровий діабет
0,000

Витрати на комунальні послуги та 

енергоносії, в т.ч.:
160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Витрати на електроенергію 161 0,000

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 0,000

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КНП «СЦПМСД» 

Смолінської селищної ради

зробити позначку "Х"

Коди

Комунальне некомерційне підприємство "Смолінський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Смолінської селищної ради

18 грудня 2020р. Ріш. № 32

комунальне підприємство

Смолінська ОТГ

Охорона здоров'я

Загальна медична практика

тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ

комунальна Стандарти звітності МСФЗ

47

26223,Кіровоградська область,Маловисківський район, 

смт.Смоліне, вул.Казакова, буд. 70 

Дударчук М.Ю.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника

Код 

рядк

а 

Факт 

минулого 

року

План 

наступн

ого 

року

Фінансовий 

план 

поточного 

року

У тому числі за кварталами 

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)



Витрати на теплопостачання 163 0,000

Витрати на  вивіз побутових відходів 165 0,000

Витрати на оплату праці 413,700 413,700 0,000 0,000 0,000
Витрати на заробітну плату 170 339,100 339,100

Витрати на нарахування на оплату праці 180 74,600 74,600

Витрати по виконанню цільових програм 190 0,000

Інші витрати від операційної діяльності 

(розшифрувати)
300 21,000 21,000

Придбання  обладнання та предметів 

довгострокового  користування
0,000

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,000

доходи з місцевого бюджету цільового 

фінансування по капітальних видатках
501 0,000

ІV.Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 0,000

капітальне будівництво 511 0,000

придбання (виготовлення) основних засобів 512 0,000

придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів
513 0,000

придбання (створення) нематеріальних активів 514 0,000

модернізація, модифікація (добудова, 

дообладнання, реконструкція) основних засобів
515 0,000

капітальний ремонт 516 0,000

Доходи від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
600 0,000

кредити 601 0,000

позики 602 0,000

депозити 603 0,000

Інші надходження (розшифрувати) 610 0,000

Витрати від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
620 0,000

кредити 621 0,000

позики 622 0,000

депозити 623 0,000

Інші витрати (розшифрувати) 630 0,000

Усього доходів 700 536,300 536,300 0,000 0,000 0,000

Усього витрат 800 536,300 536,300 0,000 0,000 0,000

на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10

Штатна чисельність працівників 900                47,00           47,00               47,00               47,00 

Первісна вартість основних засобів 910

Податкова заборгованість 920                        -                   -                      -                      - 

Заборгованість перед працівниками за 

заробітною платою
930                        -                   -                      -                      - 

Директор

                                (посада)

_________________________ Дударчук М.Ю.

               (підпис)          (ініціали, прізвище)    

ІІІ. Інвестиційна діяльність

ІV. Фінансова діяльність

IV. Додаткова інформація



"ПОГОДЖЕНО"

Голова Смолінської селищної ради

______________________________

__________________Мазура М.М. Дударчук М.Ю.

"____" _______________ 2020р.

Проект Х

Затверджений 0

Уточнений 0

Звіт 0

Підприємство  за ЄДРПОУ 43599120

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 3523155700

Орган державного управління   за СПОДУ 1008

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.21

Одиниця виміру, грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)
100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Дохід з місцевого бюджету 110 0,000

Дохід за рахунок залишку коштів від додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я

120 0,000

Дохід за рахунок залучення залишку коштів 

загального фонду, що утворився станом на 01 

січня 2021 року

121 0,000

Дохід за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я

122 0,000

Дохід за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 

субвенції

123 0,000

Дохід за рахунок медичного ослуговування 

населення, що включені до програми державних 

гарантій медичного обслуговуння населення.

124 0,000

Дохід  від плати за послуги, що надаються 

підприємством
130 0,000

Дохід від  плати за оренду майна 131 0,000

Витрати , в т. ч.: 140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 0,000

предмети, матеріали, одладнання 142 0,000

витрати на харчування 143 0,000

витрати на оплату послуг 150 0,000

витрати на відрядження працівників закладу 0,000

витрати на окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку

0,000

витрати на виплату пільгової пенсії 0,000

інші витрати 0,000

витрати на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування хворих на цукровий діабет
0,000

Витрати на комунальні послуги та 

енергоносії, в т.ч.:
160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Витрати на електроенергію 161 0,000

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 0,000

Витрати на теплопостачання 163 0,000

Витрати на  вивіз побутових відходів 165 0,000

Витрати на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Витрати на заробітну плату 170 0,000

Витрати на нарахування на оплату праці 180 0,000

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КНП «СЦПМСД» 

Смолінської селищної ради

зробити позначку "Х"

Коди

Комунальне некомерційне підприємство "Смолінський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Смолінської селищної 

ради

18 грудня 2020р. Ріш. № 32

комунальне підприємство

Смолінська ОТГ

Охорона здоров'я

Загальна медична практика

тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ

комунальна Стандарти звітності МСФЗ

47

26223,Кіровоградська область,Маловисківський район, 

смт.Смоліне, вул.Казакова, буд. 70 

Дударчук М.Ю.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника

Код 

рядк

а 

Факт 

минулого 

року

План 

наступн

ого 

року

Фінансовий 

план 

поточного 

року

У тому числі за кварталами 

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)



Витрати по виконанню цільових програм 190 0,000

Інші витрати від операційної діяльності 

(розшифрувати)
300 0,000

Придбання  обладнання та предметів 

довгострокового  користування
0,000

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,000

доходи з місцевого бюджету цільового 

фінансування по капітальних видатках
501 0,000

ІV.Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 0,000

капітальне будівництво 511 0,000

придбання (виготовлення) основних засобів 512 0,000

придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів
513 0,000

придбання (створення) нематеріальних активів 514 0,000

модернізація, модифікація (добудова, 

дообладнання, реконструкція) основних засобів
515 0,000

капітальний ремонт 516 0,000

Доходи від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
600 0,000

кредити 601 0,000

позики 602 0,000

депозити 603 0,000

Інші надходження (розшифрувати) 610 0,000

Витрати від фінансової діяльності за 

зобов’язаннями, у т. ч.:
620 0,000

кредити 621 0,000

позики 622 0,000

депозити 623 0,000

Інші витрати (розшифрувати) 630 0,000

Усього доходів 700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Усього витрат 800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10

Штатна чисельність працівників 900

Первісна вартість основних засобів 910

Податкова заборгованість 920                  -                   -                      -                      - 

Заборгованість перед працівниками за 

заробітною платою
930                  -                   -                      -                      - 

Директор

                                (посада)

_________________________ Дударчук М.Ю.

               (підпис)          (ініціали, прізвище)    

ІІІ. Інвестиційна діяльність

ІV. Фінансова діяльність

IV. Додаткова інформація


