
Долагок l до }iацiоlIаIьшоrю IIо-]ожсrпIя (стапдар,rv)
бухгалтсрськоrю облiку в ]{еряiавtlоNlу ceкTopi l01
<Поданвя t]liHaHcoBr)i звimостi,

Установа

Територiя

ОргаI.iiзацiйно-правова форпrа
господарюваншI

,(aтa (piK, rriсяrlь, чис-lо)

Спецiалiзований НВК "Загальноосвiтня школа I с,г.-
дошкiльний навчальний закладll з поглибленим За СДРПОУ

:_111",:yу::y:у_чр_1*I!9о_i.о*"У;кrмiськрадиЗак.обл
Ужгород за КОДТУУ

за копФг

кодI
2019l 10 l 0t

26099 l 02

2110100000

430

01009

85.10

Форма Мl-дс

Комунальна органiзацй (уотанова, заклад)

ОРГаТr ДеРжаВпого управлiнIIя MicbKi, районнi у MicTax ради та ix виконавчi органи за КО/{У
Вид економiчцоi дiяпьностi .Щошкiльна ocBiTa за КВЕЩ
Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

БАлАнс
на 07 ilсовmня 2019 року

ffi

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4
I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 14,7з2а1 8685522
первiсна варпliсmь 10а 1 з59882 1 11015575
знос ] 002 2|2562о 2з3005з
I н в е с m u цiй tt а н ерухом i с mь : 1010
первiснсt варmiсlпь ]al]
зllос l0l2
Неuапrcрiальt ti акпtuвч : 1020 2221 222|
первiсна варmiсmь I021 22z1 222l
нако п uчена сьvорtпuз ацiя l 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1 030

Щовzо спlроко Bi бiол oziчHi аюпu вu : I040
ttepBicHct варmiспlь 1 041

нако пuчен а ал,tорtпuз аtliя l 042

Запасш 1050 l87692 l 88719
Виробницгво 1060
поточнi бiологiчнi активи 1 090

Ycbozo за розDiлом I 1095 16б3114 88,76462
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100

Щовzосtttроковi фiнансовi iлtвесmuцii, у лпому чuслi: 1110

цlЕш папери, KprM акцlи 1111

акцii та iншi форми 1"racTi в капiталi 1112

Поmочна dебimорська забораованiсmь:

за розрtlхунк:rми з блоджетом l 120

за розрахунками за товари, роботи, посlryги 1125

li} !g!ю{уi|j1i ?.l,) j|:9



за Еаданими кредитами 1 1з0

за виданими авансами 11з5

за розрах}тrками iз соцiального страхування i 140 1 0648 621
за внутрiшнiми розрахунками 1 145

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 150 1 0209 |5з,79
Поточнi фiнаlлсовi iнвестицii 1 155

Грошавi коLлllпu mа ii еквiваленmu розпоряdttuкiв бюdасепlttttх
KouttпiB lпа depacaBttttx tliльовuх фонdiв у:
нацiонсаьнiй валюпti, у mому чuслi в: 1160 40000 l54,7зб
Kaci 11б1 15 15

казнаtlеuсmвl I]б2 39985 \54,721

успlановах бшtкiв l1 бз

dорозi l164
lноземll|lt валюп1l 11б5

коtumu бюdэюеmiв mа iHulux клiенmiв на:
сдиному казначейському рахунку 1 170

раlункIх в услпuновах банкiв, у mому.auслi в. 11 75

наulонацьнlll вh|lюml 1 176

lноземнlu ва,lюml ] 177

Iншi фiншrсовi активи 1 l80
Ycbozo за розDiлом II 1195 60857 1,10,742

IIL ВИТРДТИ МЛЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАнс 1300 1,72з9,11 9041204

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтЕого перiоду

l 2 J 4
I. ВЛАСНИЙ КАIIIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
внесений капiтал 400 з601042 l10l7196
Капiтал у дооцiЕках 410
Фiнансовт.rй результат 420 -|92|846 -205з 8 l 8

Капiтал у пiдприемствах 430
Резерви 440

I_{iльове фiнансування 450
Ycbozo за розdiлом I 1495 16,79196 8963978

п, зоБов,язАння
Щовzо cmpoKoBi зобо в' жання :

за цlнЕими паперами 1 500

за кредитами 15 10

iншi довгостроковi зобов'язання 1 520

Поточна заборгованiсть за довгосц)оковими зобов'язаншIми 15з0

Поmочнi зобов'язання:

за платежами до бюджеry 540 2076 |22
за розрахуIrками за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахунками з оппати прац1 560 85,72 505
за розрахунками iз соцiального страхуванЕя 565

за вкутрiшнiми розрах}тками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 575 з4121 82599
за цlнними паперами 5,76
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a доходи млйвчтнж пrrlодtв
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Ycbozo за розOiлом II 1595 44,1,75 8з22с

UI. ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ 1600

I 700

БАлАнс 1800 |,12з9,7l 904,7204

Рiзак ТМ

jt"'{] iliНl]::i ''


