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Додаток 1 до Нацiопшьпою положевш (станда9ry)
бухгuтерськоrc облiку в державвому caюopi l 0l
<Поданм фiнансово1 звiтностilr

Дата (piк, мiсяць,

Ужгород

Комунальна органiзацiя (установа, заклад)

MicbKi, районнi у MicTax ради та ii виконавчi оргаЕи

,Щошкiльна ocBiTa

БАлАнс
на 07 мсовmlш 2020 року
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Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 3 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 8,725з96 87з0364
первiсна варmiсmь 1001 l1118890 1 1з24860

знос 1002 2з9з494 2594496
I н в е с mu цiй н а н ерухом i с m ь : 1010

первiсна варmiсmь 10]]

знос l01 2

Н еv апrc р i аа ь н i акtп u в u : 1020 222l 222|

первlсна варmlсmь l02 1 222l 222|

н а ко пuч ен а ам орmuз ацiя 1 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1 0з0

Що Bz о сtпр о ков i бiолоziч н i акtп u в u : 1040

llepBictta варlпiспlь l041
н ако пuчеl la a.l4op muз ацlя 1 042

Запаси 1050 264505 24зз40
Виробництво 1060

поточнi бiологiчнi активи 1 090

Усьоео за розliлом I 1 095 8992122 89,75925

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100

Щовzосmроковi фiпансовi furcесmuцit, у mому чuслi: 1110

цlнн1 папери, KplM акцlи 1111

акцii та iншi форми участi в капiталi |1|2

Попсочна ёебimорська заборzованiсmь:

за розрахунками з бюджетом l 120

за розрахунками за товари, роботи, посJryги 1 125 33 8б |849,7
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за наданими кредитами з0

за виданими авансами 35

за розрахунками iз соцiального страхування 40 2з286 37389
за внутрiшнiми розрахунками 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 55

Гроuловi коlаmu mа tx еквiваленmu розпоряdнuкiв бюdсlсеmнuх
коultпiв mа depilcaaHtlx цiльовuх фонdiв у:
нацiональнiй валюmi, у mому чuслi в: 11 60 83955 64476

кас1 11 бI 15 15

казначеuсmвl 1] б2 83940 64461'

успlановах банкiв I163

dорозi ll64
lнозацнlu вапюml I l65
кошmu бюdэrcеmiв mа iHtuttx клiенmiв на:

€диЕому казначейському рахунку 1 170

paxylкax в успrановах банкiв, у tпому чuслi в: 117 5

нацlональнlu вмюml 117б

lнозелtнIu валюlп1 1] 77

Iншi фiнансовi активи 1 180

Ycbozo за розdiлом II 1195 1l0627 l20з62
III. ВИТРЛТИ МЛЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАнс 1300 9102,749 9096287

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

IIа кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
внесений капiтал 400 11l2l111 1 1 з2708 1

Капiтал у дооцiнках 410

Фiнансовий результат 420 -207597l -2з2з429
Капiтал у пiдприемствах 4з0
Резерви 440

IJiльове фiнансуванrrя 450

Усьоzо за розliлом I 1495 9045 140 900з652

п. зоБов,язАнIrя
Що Bzo сmроко Bi зобо в'ж ання :

за цiнними паперами 500

за кредитами 510

iншi довгостроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язанtlями 5з0

Поmочнi зобов'язання:

за платежами до бюджету 540 4104 514

за розрахунками за товари, роботи, посл}ти 545 з4з2з 55246
за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрirхунками з оплати працi 560 1 8582 з6875

за розрахунками iз соцiального страхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 575

за цlнними паперами 576
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Усьоzо за розdLпом II 1 595 57609 926з5
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600

IV Д ОХОД И МД Й БУТЕIХ П Е РIОДIВ 1700

БА.lАнс 1800 9|02749 909628,7

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спечiалiст,
Еа якого покпадено виконанЕя
обов'язкiв бlлtгалтерськоi слlпкби)

теmяна РIздк

оксана БУКСдР
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