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ДодатоЕ ] ,fo Нацiопшьною положення (Oтавдарry)

бухгыrтерського об:tiку в лсрхавrrому ccKTopi 10l
сПолання фiнаясовоi звiтностiл

Установа

Територiя

Органiзаuiйно-I Iравова форма
госпоi{арювання

Оllган лержавного управлil l lIя

вид економiчllот дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Спспiа:riзованиiл НВК "Загальноосвiтня школа I ст.-

дошкiльний нав.Iалыlltй зак,чадll з поглиблеIIим

P_lu"*I"lPYj:"T:,,Y"9:,i:_lл9{i:__""т"::-y_T}Yi:lIР_ч,:з,ý:*"

-*::г_qд_*_

_Т_ч_yJ"_11эl1^,_о,рl**"1i:-(l,_lт9"k?lчзР*-_*
MicbKi, par"toHпi у MicTax рали та ix виконавчi органи

!оtпкi.llыtа ocBiTa

Дdга (piK. \liсяць" чlrсхо)

коди
20211 0l l 0t

26099l02

21 10100000

430

01009

85"10

за СflРПОУ

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КО.ЩУ

за КВЕ!

БАлАнс
на 01 сiчня 2021 року

Форма J\Ьl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 8,725з96 8,1|9654

первlсна варmlсmь 1 001 11118890 1 l 399959

знос I 002 2з9з494 2680з05

I п в ес пшцiйн а н ер7жомi спtь : 1010

tt ер в i с:н а в ар tlt i с: tlt ь ] 01]

}lloc l012

Немапrcрiалlь Hi qкmuв u : 1020 ))) 1 2221

lrc п rl i с tt а ва оlпi с lt t ь 102 ] 222l 2221

н а ко ll ll |l е н а сu.t о р tl t u з ct t| iя l 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 1 030

Що вzо спtроковi бiоло ziчt ti акmu ва : 1040

,lepBi clta Baptпictttb 1 01l

н ct ко пlllleHcl ctl.topltt ttзаtliя 1 042

Запаси 1 050 264505 3466а2

Виробництво l 060

поточнi бiологiчнi активи 1 090

Ycbozo за розliлом I 1 095 8992|22 906847,1

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1100

Щовzоспtроковi фiнаttсовi iHBecmutlii, у mолrу члlслi: 1110

цiннi папери, KpiM акцiй llil
акцiТ та iirшi форми участi в капiталi |||z

П otll очн а d ебimо рс ька з а б о р zotзct t t i спl ь :

за розрахункапtrt з бюлжетопt 1 120

за розраху}Iками за товари, роботи, послуги 1 125 зз 86 1 0689
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за наданими кредитами 30 о

за виданими авансами з5

за розрахунками iз соцiального страц/вання 40 zз286 6699

за вtlутрiшЕiми розрахуЕками 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 55

Гроu,tовi кошlmu mа ii еквiваленmu розпоряdн,uкiв бюdэюепlнttх

коtumiв mа dерлсавнttх цiльовttх фонdiв у:
нацiоппаьнiй валюmi, у mому чuслi в: 11 60 83955 84968

Kacl 11 61 15 15

казначеuсmвl ]]62 83940 8495з

усmановах банкiв 1] 63

dарозi ] 164

lноземнl.u валюпll ] 165

Кошmu бюDэlсеmiв mа iqvllllx KлieHmiB на:

единому казначейському рахунRу 1 170

paxytrчax в успlанов(N банкiво у mому чuслi в: 11 75

н ацl о HaJlbцlu в сlлlо m l ] l76
lнозе-л,lнlll валюmI l I77

Iншi фiнансовi активи 1180

Ycbozo за розdiлом II l195 ||0627 1 02356

IIL ВИТРАТИ МДЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАнс 1300 9|02149 9 1 708зз
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пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
внесений капiтм 400 1ll2ll1l 1 14021 80

Капiтал у дооцiнках 410

Фiпансовий результат 420 -20,7 5911 -228444а

Капiтал у пiдприсмствах 430

Резерви 44а

Щiльове фiнансування 450

Ycbozo за розdiлом I l49 5 9045140 9l1,7,74a

II. зоБов,язАння
Щ о вz о сmр око Bi з о б о в' ж анltя :

за цiнними паперами 500

за кредитами 5l0

iпшi довгостроковi зобов'язанлш 52а

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 5з0

Поmочнi зобов'жання:

за платежами до бюджеry 540 4,704 1 306

за розрахунками за товари, роботи, rlосл}ти 545 з4з2з 46з94

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахуIlками з оплати працi 560 1 8582 5393

за розрахунками 1з соцlальЕого страхування 565

за внугрiшнiми розрахунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з пих: 515

за цiнними паперами 5,76
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2а21

:bozo за розёiлом II
tL ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ

tV доходи мдйвутнж пврюдIв

Керiвrrик (посадова особа)

Головнrtir бухгалтер (спецiалiсц
на якого поклалено викOнання

обов'язкiв бухгалтерськоi служби)
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Теmяна РIЗАК

оксана БУКСАР

9\02749 9 1708зз
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