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Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюваннJI

Орган :ержавного управлiння
вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

спецiалiзований Нвк "загальноосвiтня школа I ст.-

дошкiльний навчальний заклад" з поглибленим

",,__"^,1:.1Ir,ч":|:}.ч1.:Про_пiсок]]Уж1lлlсьIр9я1.:u":"99_i
Ужгород

Комунальна органiзацiя (установа, заклад)

MicbKi, районнi у MicTax ради та iх виконавчi орrани

,Щошкiльна ocBiTa

БАлАнс
на 01 сiчня 2020 року
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Додаток ] до Нацiоналыrого rrоложення (стаgдарry)
бухгштсрського облiку в лержавиоrtу ccKTopi l 0l
<Подання фiяаясово'i звiтностill

flaTa (piK, мiсячь, число)

коди
20201 01 l 0t

26099102

21 l0l00000

430

0l009
85.10

за С,ЩРПОУ

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КОЩУ

за КВЕ!

Форма J\}1-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 |47з20l 8,725з96

первiсна варmiсmь I001 з59882l 11l18890

знос 1002 2|25620 2з9з494

Iнвесmuцiйна t tеруюмicmь : 10I 0

первlсна варmlсmь 10]l
знос 1012

Неuаtперiальнi акmuвu : 1020 222| 222\

первiсна варmiсmь 1021 222| 222|

накопuчена алrлорmuз ацiя 1 022

Незавершенi капiтапьнi iнвестицii 1030

Що в zo с mр о ко Bi б iол о ziчнi акп, uв u : 1040

tlepBicHa варmiсmь 1041

н ако пuч ен а сu,l орmuз ацlя 1042

Запаси 1050 181692 264505

Виробництво l 060

поточнi бiологiчнi активи 1 090

Усьоzо за розdiлом I 1095 1663l14 8992|22

II. ФIнАнсовl Активи
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100

Щовzосtпроковi фiнансовi iнвесmuцii, у mому чuслi: п10
цrннr папери, крlм акцм 11l1

акцii та iншi форми yracTi в капiталi |1l2
Поmочна Dебirпорська забореованiсmь :

за розрахунками з бюджетом 1|20

за розрахуЕками за товари, роботи, flосл}ти 1|25 зз 86
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за Еаданими кредитами 1 1з0
за виданими авансами 1135

за розрахунками iз соцiального cTpaxyBaEIuI 1 t40 10648 23286
за вIIутрlшнlми розрахунками 1 145

iHlua IrоточItа дебiторська заборгованiсть 1 150 1 0209
Поr,очнi фiнансовi iнвестицii 1 155

гроtttовi коluпlu mа lx еквiваленlпч розпоряdнuкiв бюdэк:еmнuх
коtuп,tiв mа dерэtсавнuх цiльовttх фонDiв у:
нацiонапьнiй ва,lюmi, у tпому чuслi в: 1160 40000 83955
Kacl 1161 15 15
казllачеuсlпвl II62 з 9985 8з940
усmановах банкiв 1163

dорозi 11б4

lноземнlu валю?пl 1I б5

коlumu бюdэюеmiв mа iHu,tux клiенmiв на:
единому казначейському рахунку 1170

оажуllкж в усmапов(N банкiв, у mому чuслi в: 11 75
Hal|loHaлbHlLt ва_|lюlпl l176
I ноз eMllllt валlоl11.1 1I7 7

Iншi фiнансовi акгиви 1 180

Усьоzо за розdiпом II 1195 60857 |1062,7
IIL ВИТРДТИ МДЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1200
БАлАнс 1300 1,72з971 9102,749

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4
I. влАсниЙ клпrтдл тА ФIнАнсовиЙ рЕзулiтл
внесений капiтал 1400 з601042 11121111
Капiтал у дооцiнках 14 10

Фiнансовий результат 1420 -|92|846 -20759,7 |

Капiтал у пiдприемствах 14з0
Резерви l440
Щiльове фiнансування 1450

Ycbozo за розdiлом I 1495 I679196 9045 140
II. зоБов,язАння
[| о веос пlроко Bi зобов' яз ш lня :

за цlнними паперами 500
за кредитами 510
iншi довгостроковi зобов'язанлrя 520
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 530

Поmочнi зобов'жання:

за платежами до бюджеry 540 2076 4704
за розрахунками за товари, роботи, послуги 545 з4з2з
за кредитами 550
за одержаЕими аваЕсами 555

за розрахуЕками з оплати прац1 560 85,72 1 8582
за розрахунками iз соцiального страхуваЕня 565

за внутрiшнiми розрахункаil.!и 570

iншi поточнi зобов'язшлня, з нrлr: 5,7 5 з4|27
за цirтrlими паперами 576

ffi#ьffij
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Усьоео за розdiлом II 1 595 44,7,15 57609
III. здБЕзпЕ.{Ення 1600
Ц ДОХОДИ МДЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1700
БАлАнс ------Л 1800 172з9,71 9102,749

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгал гер (спсчiал ic1
на якого поклалено виконання

Рiзак ТМ

2о.о1,2о20

обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

..?3,]li.lfJl;rii/]]j l'.r-r]il j.,
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