
Устапова

Територiя

фганiзачiйно-правова форма
господарювання

Орган лержавного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

КОМ}ТIАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
психологIчноi сл}DкБи систЕми освIти"
Слов'Янськ

Комунальна органiзаuiя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Iншi види освiти, H.B.i.y.

Додагок l
до Нщiоншьноm пФожсння (стандарту)

бухгшreрською облiку в держшпому ccкTopi l0l
(Подшвя фiвшсоюi звiтнштi>

лата (piK, мiсяttь. число)

за СДРПОУ

за коАТУУ

за КоПФГ

за КОДУ
за КВЕ[

БАлАнс
на 01 лuпня 2021 року

Форма ЛЪl-дс

l4l4l00000

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звi,гного перiоду

l 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: l 000 \7709з 2l l29з

первlсllа варпlсmь l00l 48597 l 554з7l ]

зн()с 1002 308878 343078

I t tBectпu цiйttа перухом ic пtь : 1010

первiсна варmiсmь l0l l
знос l0l2

Ненаmерiапьнi акmuвu: I020
I

первlсна варmrcmь 102 1

накопuче на сLlлорmuз ацiя 102 2

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1030

,Щовzосmро ко Bi бiолоziч Hi акm uв u : 1040

первiсна варпiсmь I04 l
l l ако пuче t la а.м о р tпuз ацiя l 042

Запаси l050 |8228 2з l7lt

Виробничтво 1060

поточнi бiологiчнi активи l090

Усьоео за розdiлом I I095 l 9532 l __?!ll
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 l00

,Щовzосmроковi фittапсовi itвесmuцti, у mому чuслi: 1I 10

цiннi папери, KpiM акчiй 1ll1

акцii та iншi форми участi в капiтмt 1l 12

По mо чна d е б i mор ська з аборео BaHic m ь :

за розрахунками з бюджетом 1 l20

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1 125

за наданими кредитами 1l30
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за виданими аванс:rми 1lз5

за розрilхункаN{и 1з соцliшьного страхування 1 140

за внугрiшнiми розрахунками 1 l45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть l 150

Поточнi фiнансовi iнвестицii l 155

Гроu,tовi кошmu mа i:x еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdжеmнuх Kolulпiт mа dержавнuх цiльовuх фонdiв у:

нацiональнiй валюmi, у mому чuслi в: I I60 2669

Kacl l 1бl

казначеuсmвl I 1б2 2669

усmановах банкiв 1 163

dорозi I 164 -L

lноземнlu ваIюlпl l 165

кошmu бюdсюеmiв mа iнtuuх tclicHmiB на:

сдиному казначеиському рахунку l 170

рахункаж в усmановах банкiв, у mому чuслi в: 1 175

нацiонапьнiй ваlюmi l l76

|ноземнlu вulюml l I77

Iншi фiнансовi активи l l80

Ycbozo за розdLпом II 1 195 2669

III. ВИТРЛТИ МЛЙБWНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАIIс 1з00 1 95з2 l 2з,714{)

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 3 4

I. влАсниЙ кдпrтлл тл ФIнлнсовиЙ рЕзультАт
внесений капiтал l 400 48597 l 55437 l

Капiтал у дооцiнках 14l0

Фiнансовий результат
,l42о -290650 -з l 9900

Капiтал у пiдприсмствах 1430

Резерви l440

I_{iльове фiнансування l450

Усьоzо за розdiлом I 1495 l 9532 l 2з447 l

II. зоБов,язлння
l ове о с mр оков i з о б о в' яз ання :

за цiнними паперами 500

за кредитами 5l0

iншi ловгостроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 530

Поmочнi зобов'жання:

за платежами ло бюджеry 540 52l

за розрахунками за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахунками з оплати працi 560 2l4t]

за розрахунками iз соцiа,,Iьного стрzIхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

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

за цiнними паперами |516

Ycbozo за розdiлом II 1595 2669
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IIL ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ 1600

Iv. доходи м.дйвутнtх пЕрIодIв I700

t 800 l 9532 l 2з,7l40

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (,

на якого покладено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi

ольzа СКИБА

оксана ТРоХИМЕЦЬ

Блллнс
-]


