
Ъц

Установа

Територiя

ОрганiзацiйнФ.правова форма
господарювання

Орган державною управлiння
вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Комунальна органiза_чiя (установа, заклал)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Iншi види освiти, H.B.i.y.

БАлАнс
на 0I аковtпня 2020 року

Додаток l
до Нацiонмьвою пФfrсвпя (стаtцарry)

бухшрськоо облiку в держшному ceпopi |0l
(Подання фiншсофi звiпФтiD

за КоПФГ

за КОЩУ

за КВЕ.Щ

Дда (Pix, Micш, Wсло)

КОМУI]АJIЬНИЙ ЗАКЛАД -ДОНЕЦЬКИЙ

оБлАсниЙ нАвчАльнGмЕтодичниЙ цвнтр за едрпоу
психолопчноi слDкБи систЕми освIти"
словянськ за Кодтw l4l4100000

Форпrа ЛЪl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 з 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 l 30270 179,1,15

первiсна варtпiсmь l001 38418l 483l9l

знос l 002 25з9l l 30з4 l 6

I нвесmuцiйна неруюмiспь : Iu0
nepBictla варmiсmь 10l l
знос l0l 2

Н ем апер iал ь н i а клп u в u : I020

первlсна варmrcmь 1021

нако пuч е на аuор mu з ацiя 1 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 030

,Щовzосmроковi бiолоziчнi акmuвu : 1040

первiсна варmiсmь I04I

нако пuч е н а амо р mu з ац i я 1 042

Запаси l050 1772,7 24289

Виробництво 1 0б0

псrгочнi бiологiчнi активи l 090

Ycbozo эа розdiлом I 1095 l4199,| 204064

II. ФIНАНСОВI ЛКТИВИ
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100

loBzoctпpoKoBi фiнансовi iнвеспuцii, у mому чuслi: 1I10

цiннi папери, KpiM акчiй llll
акцii та iншi форми участi в капiтапi ll].2

Поmочна dебimорська заборzованiсmь :

за розрахунками з бюджетом l l20

за розрахунками за товари, роботи, посл)ли l 125

за наданими кредитами 1 l30



За ВИДаНИIlrИ аВаНСаМИ 35

за розрахунками iз соцiального cтp.lxyBilнHjl 40

за внутiшнiми розр:лхунками 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Псrючнi фiнансовi iнвестицii 55

Гроuловi коulmu mа * еквiваленmu розпоряАнuкiв
бюdсrcеmнuх коulmiв lпа dерсtавнлм цiльовuх фонdiв у:

нацiональнiй вшюmi, у пtому чuслi в: I I60

Kacl 1 l61
казilачеuспвl l 162

vсmановм банкiв 1 163

dорозi 1 164

lllоземlllu ваIюml 1 165

Коlumu бюduсеmiв mа iHtuux MieHmiB на:

сдиному казначейському рахунку l l70

рахунках в усrпановах банкiв, у лпому чuс,,лi в: I I75
нацlонсulьнlu в&цюml 1 176

lноземнlu вмюml 1 177

Iншi фiнансовi активи l l80

Ycbozo за розdiлом II I l95
I I I. В ИТРДТИ МДЙ БWН IX П Е РIОДI В l200
БАллнс l300 147997 204064

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 з 4

I. ВЛЛСНИЙ КЛПIТЛЛ ТА ФIНЛНСОВИЙ РЕЗУЛЬТА
внесений капiтал 400 з84l8l 483l9l
Капiтал у дооцiнках 4l0
Фiнансовий результат 420 -2з6184 -219l2,7

Капiта,т у пiдприемствах 430

Резерви 440

I-{iльове фiнансування 450

Ycbozo за розdiлом I 1495 |47997 204064

ш. зоБов,язлнЕя
,Що ве осmро ко Bi з обов' жання :

за цlнними паперами 500

за кредитами 510

iншi довюстроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 530

Поmочнi зобов'юання:

за платежами до бюджету 540

за розрахунками за товари, роботи, послуги 545

за кредитаNlи 550

за одержаними авансами 555

за розрахунками з оплати працl 560

за розрахунк.lми iз соцiального сlрахуваннJI 565

за внугрiшнiми розрахункаJчrи 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 5,75

за цlнними паперами 5,76

Ycbozo за розdiлом II 595

Ei*+itjE
FфЁ--*Чt+

ffi.ч



III. здБЕзпЕ.IЕння 1600

У. ДОХОДИ МДЙ БWНIХ ПЕРIОДIВ 1700
|4,799,7 204064

Керiвник (посалова особа)

Головний бухга"T тер (спечiапiст,

на якого покJIадено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi спужби)

НапшяЛУГIНЕЦЬ

Оксана ТРОХИМЕЦЬ

ffi-ffi

/

БллАнс l800


