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Додаrюк l ло Нацiоtlе|ьilо|.о llоItожсllllя (сrапларry)
бухгаrтсрсrюго ofttiky в лсржавпому сýкгорi l0l
tполалня фiнансовоi звiтностiD

залiзничний за коАтуу

за копФг

за коду
за КВЕ.Щ

коди
2020 0l 0l

22з502,78

4бl0l36з00

430

0

85.3l

Комунальна органiзацiя (установа, заклад)

вид економiчноi дiяльностi Загальна середня ocBiTa

ОДиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

БАлАнс
на 0l сiчttя 2020 року

Форлrа Jl}l-дс

E}tilflE

ffi

Актив Код

рядка
на початок

звiтного перiо/tу
на killetlb

звir,ного ltерiолу
l 2 3 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcttoBtti засобч: l000 7852llб 93445 83
ttepBiclta варmiсmь l00l 98l5(l2(l l l 52665 l
?ItOc l 002 l9635l0 2 l 82068
I н вес пt u tli й tt а tl ерухом ic пt ь : I0I0
ttepBicHct варtпiсmь l011
знос l0l2
He,ua пtер iаль t ti акпtuвu : I 020 l з664 l 1847
первiсна варпtiсmь l02 l 29826 29826
н а ко п Ll Lle н а съм о р tпuз ац iя l 022 lбl62 l79,79
Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 030

Щовlо спt р око Bi б iол ozi ч н i anlrrlt в u : l 040
ttepBicHct варпtiс.mь l04I
l l о ко 11 Lr ч е н а cLM о р ttt u з а ц i я l 042
Запаси

l 050 5986 l 68840
Виробництво

l 060
поточнi бiологiчнi активи l 090
Y?bozo за poldL,toM I I 095 ,7925641

94252,70
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть l l00
Цовzоспlроковi фiпансовi iнвеспuцii, у пtому чuслi: III0
цiннi папери, KpiM акчiй llIl
aKt{ii та iHuri форми участi в капiталi lll2
Поm оч на d ебi m о р с ька заборzованiс tпь :

за розрахунками з бюджетом l 120
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1l25
за наданими кредитами l l30
за видаtIими авансами l l35
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за розрахунками iз соцiального страхування l40 925| l33

за внутрiшнiми розрахунками l45

iнша поточrrа дебiторська заборгованiсть l50
Поточнi фiнансовi iнвестицii l55

Гролuовi коLumu mа Ix еквiваленmu розпоряdнuкiв бюdеrcеmнuх
коutmiв mа аерэлgвнuх цiльовuх фонdiв у:
ttatliotta:tbHiй вппюпli, у плому ltuслi в, I I60 б l40 63l96
Kctci l lбl
казначеuсlпвI 11б2 6 l40 бзl96
vcmaHc.lBax банкiв 1l63

dорозi I I64

lнозеJrlнlu валюml ] l65

кошmч бюdасепliв mа i+Luux клiенmiв на:

€д}lllому казначейському рахунку l l70

pu-YytKa-)c в )|сrпапов.N бапкiв, у пtому чuслi в: I l75
нсtцi онал bHi й ва.п tottt i 1 176

lнозе.uнlll вuлк)ml 1I77

lншi фiнансовi акгиви l l80
Усьоzо за розdiлом II 1l95 l539l 64526

III. ВИТРДТИ МДЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ l 200 3828

БАлАнс 1300
,7944860

9489796

.2020
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пАсив Код
рядка

на початок
звiтIIого перiоду

На кiнець
звiтIrого перiоду

l 2 J 4

r. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Th ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
вttесений капiтал 400 9845452 Il5564,77

Капiтал у дооцiнках 4l0
Фiнансовий результат 420 - 1 909843 -207860 l

Капiтал у пiдприемствах 4з0

Резерви 440

I_{iльове фiнансування 450

Ycbozo за розdLlолt I 495 19з5609 94,7,78,76

II. зоБов,язАння
Щов zо с mр око Bi з обо в' яз ання :

за цlннимлl паперами 500

за кредитаI\{и 5l0
iпшi довгостроковi зобов'язання 520

поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 5з0

п о пlочнi зобов' язання :

за платежами до бюджеry 540 l 804 2з24

за розрахунками за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

]а розрахунками з оплати працi 560 7447 9596

за розрахунками iз соцiального страхування 565

за BHyTpi шнiми розрахункаNtи 570

iншi поточнi зобов'язання. з них 575

за цlнними паперами 516

Усьоео за розlLцом II 595 925l l l920
IIL ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ 600

гJIт.ТfiЕl

ffiftЕ
J-y. rlД:'--g.

ЁtrфfiЕ
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rV доходи мдЙвутнtх пврюдIв l 700

БАлАнс 1800 7944860 9489,796

Керiвник (посадова
I

!-ц.чgJJЦ

ц

-l

Головний бухгалтер (

Ila якого покладено
обов'язкiв

.:i]Jri})l j|]1)a,/ ].:/]lir./:

Кулеurко СВ.
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