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Вид eKttHortl ч Htli лiял bHocTi

Оллtниця вишriру: грн
Перiодичнiсть : промiжна
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!одаток l до Начiсlвальвого пOлохення (стtядарту)
iryхгалтерського оСlлiлу в державяому ceKTopi l01
,,Полаrrrlя фirrarrcoBui звi пlосl i-

j]aTa (piK, мiсяrш,,

спецiалiзованиii нвк "загальноосвiтня школа I ст.-

дошкiльний IIавчаJIьний закJIад" з поглибленим За СДРПОУ

j_1",_:,::_:_1_Y_,11,.a.: ý:: l'_Це:д ::*"_Y,т:1,1_.":_у*fl :*5, 9!,
Ужгород

Ком}тлальна органiзацiя (установа, заклад)

MicbKi, районнi у MicTax ради та ix виконавчi органи

Щошкiльна ocBiTa

БАлАнс
на 07 лuпня 2020 року

за коАтуу

за копФг

за КОЩУ

за квЕщ

2l 101 00000

Форма Мl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: I000 8725з96 8637904

пеDвlсна вtlDпllспIь 1 001 11118890 \|164,797

знос 1 002 2з9з494 252689з

I н в е с m u цiti н а н ерухом ic пt ь : 1 010

tlepBicHa варmiсmь 101]

знос 1012

Н ем а m ер i ал ь н i акпl u в u : 1020 222| 2221

первiсltа варпtiспlь 1 021 2221 2221

ll акоl1чч е н а a.,ttор пtuз ацiя 1 022

Незавершенi капiтальцi iнвестицii 1 030

Щ о в z о с tпр о ко Bi бiол о ziчнi aюlt, l!, Bll : 1010

первiснсt варm.iсmь ] 041

l t ако nuч е на a,v ор пuз аtliя 1 012

Запаси 1 050 2645о5 2162з2

Виробництво 1 060

поточнi бiологiчнi активи 1 090

Ycbozo за розliлом I 109 5 8992122 88563 57

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
Щовгострокова дебiторська заборгован icTb l 100

Щовzосtпроковi фiнонсовi iнвеспlлtцii, у mому чltслi: 1110

цiннi папери, KpiM акчiй 1111

аКцii Та iншi форми 1"racTi в KarriTaлi |\|2
Поmочна dебiпlорська заборzованiсmь :

за розрахуЕкаl{и з бюджетом 1 120

за розрах}.нками за товари, роботи, послуги |125 зз86 зз 90
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за наданими кредитами з0

за виданими авансами 35

за розрахуЕками iз ооцiальною cTpaxyBaHIuI 40 2з286 3626,7

за вцутрlшнlми розрахунками 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 55

Грошовi KoullпLl mа ix еквiваленп,lu розпоряdнuкiв бlоdэюеmнuх
KotultliB mа dерэtсавttttх цiльовuх фонdiв у:
нацiональнiй валюmi, у mому чuслi в: l1 60 8з955 4|610,|
Kaci l161 -l 

5 l5
казнаLlеuспlвl 1162 8з940 416092
\)спlаllовах 0allKlB llo-1

dорозi 11 64

lнозаlлнlu валюml 11 б5

кошmu бюdсrcеmiв mа iншttх клiенmiв на:

сдиноI{у казначейському рахуЕlку 1 170

оахунках в усmанов(х бattKiB, у mому чuслi в: 1175

TlaLllOHaлbqllt ва-llоп1l l 17б

lноземнlu валlопll

Iншi (liHaHcoBi актrtвlз 1 180

Ycbozo за розdiлом II 1195 110627 455,764

III. ВИТРДТИ МДЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАнс 1300 9|02,749 9312l21

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 .3 4

I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЪТАТ
внесений капiтал 1400 i1121111 1 1 16701 8

Капiтал у дооцiнках l410
Фiпансовий результат 14z0 -20,759,71 1941699

Капiтал у пiдпрrrемствах 14з0

Резерви 1440

Щiльове фiнансування 1450

Ycbozo за розdiлом I 1495 9045 1 40 9225з19

п. зоБов,язАнIUI
Щ о в z о с tп р о ко в i з о б о в' яз ання :

за цirтними папераN,{LI 500

за кредитами 510

iншi довгостроковi зобов'язання 520

Потtlчна заборгованiсть за ловгостроковиN,tи зобов'язаlrтrяпли 530

Поm очrti зобов'язання_,

за п.ilате]ками до бrоджеry 540 4,7о4 1 з05
за розрахуЕками за товари, роботи, послуги 545 з4з2з 5053 5

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахунка]\,{и з оплати працl 560 l 8582 з4962
за розрахунками iз соцiальноIо страхуванЕя 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iпlлi поточнi зобов'язаlтllя" з них: 575

за цlнними паперами 516
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Ycbozo за розdiлом II 1 595 57609 86802
IIL 3АБЕЗПЕ|IЕННЯ /-' I 600

п доходи млйвчтнlх пвrлодlв 1 700

БАлАНс z:\ 1800 9|02,149 9зI2|2|

Керiвник (посадова особа)

Гоltовltий бухl,алтер (спеuiал ic г,

/]i."-'i.?,i#""'tl

Рiзак ТМ

Буксар__ОБ.обов'язкiв бухгаптерськоi служби)

,_/
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