
Додаrcк l
до }Iацiонuьuоrc положсttuя (стаltдарry) бухгшт9рського
оfшiку в лержавному сепорi l0l (Поданвя фiнансовоi
звiтямЬl

., . 
пта (piк, мiсяць. чllсло)

донЕцькиЙ оБлАсниЙ пыIАЦ литячоi тА л., -пDпл\/
lо]lАцькоi тRорIIостI зJ сlцrrluу

коди
2022 l 0l l 0t

257 l 0990

UA 1 400000000009 1 97 1

430

11085

85.52

Установа

Територiя

фганiзачiйно-правова форма
господарюванюl

фган державного управлiння
BltJ економ iчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грtI
Перiодичнiсть: рiчгrа

Комуналlуа органiзацiя (у9танова, зашIад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

OgBiy r сФегi кlzльтури

,Щонецька за КАТоТТГ

за КоПФГ

за КОЩУ

за КВЕfl

БАлАнс
на 01 сiчня 2022 року

Форпtа ЛЪl-лс

Актив Код
рrIлкп

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звi,гного перiоду

1 2 J 4
I. нЕФIнАнсовI А-ктццц
OcttoBtti засобtt: 1 000 2,/8|429 2в4047з

пepBictta варmiсmь ] 00] 45182,7l 5007482
знос l 002 1,7з6842 2167009

IH в ес пш цi й tt а tt ерухо лti ct п ь : 1 0l0
первlсна варlпlспlь 1011
знос 101 2

II ем а пtер i ш ь tt i сtкп t tt в tt : I 020
первlсна варпхrcпlь 102 ]
н ако пuче н а алtо р пttl з atli я ] 022

Незавершенi капi,галыti iнвестицii l 0з0
Щовzоспро KoBi бiолоzi ч tt i а к п, uв u : I 040

первiсна варmiаmь 1041
НаКО ПuЧе l la a"',t О РПtuз аtliЯ 1 042

Запаси
1 050 76535 l 668068

Виробництво l 060
поточнi бiологiчнi активи l 090
Ycbozo за розdLпом I 1095 з546780 3508541
II. ФIНАНСОВI ЛКТИВИ
Д"**"rр"*". д.бr"р.";,, *б"р."".**" l l00 6000
Довzосtпроковi фiнаttсовi iнвеспшtцii} у пtому чttсtti: II10

цiннi папери, KpiM аrtчiй l11l
акцii та iншi форми y.tacTi в капiтмi ll l2

Поmочна d ебimорсьtса заборzованiсmь :

за розрахупками з бlоджетом 1 l20
за розрахуIrками за тоI]ари, роботи, послуги 1 125
за надаIIими кредитам}l l 130
за виданими авансами l 135

-__ 

__]_l
1



за розрахунками iз соцiального страхування 40 29з,74

за внутрiшнiми розрахунltами 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 55

Грошовi кошmu mа Гx еквiвqл.енmu розпоряdнuкiв
бюdасеmнuх коtumiв mа dерJюавнuх цiльовLlх фонdiв у;

нацiона"lьнiй Balttoпti, у tttollty ччслi в: l l60 в2824 66959
Kacl 1lбl
казначеLlспlвl 1]б2 82824 66959
1,сmановах банкiв l 1бз

dорозi l 1б4

lноземlлll валlолll 1 165

кошmu бюduсеmiв lпа iнLцuх клiенmiв на:
сдиному казначейському рахунку 1 170

ра-\!нках в усmановах банкiв, у пtому чttсlti в: l 175
нацlонмьнlu валюml 1 176
lнозе,|lнlu вL,lюml ] l77

Iншi фiнансовi активи l l80
Усьоzо за розliлом II 1195 l12198 ,/2959

III. ВИТРДТИ МДЙБWНIХ ПЕНОДIВ 1200
БА.l.{IIс l300 365 8978 358 1 500

пАсив Код
рядка

IIа lrочаL,ок
звiтtlOг() перiOд},

На кiнець
звiтноr,о псрiоду

l 2 3 1
I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФlНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТА
внесений капiтал -+0о 451827 | 5007482
Капiтал у лооцiнках 4l0
Фiнансовий результат 420 -8 88667 - 1 425982
Капiтал у пiдприемствах 430

Резерви 440
I_\iльове фiнансування .150

Ycbozo за розdiлом I 149 5 з629604 з58 l 500
II. зоБов,язАнtIrI
,Що вео сmроковi з об ов' язання :

за цiнними паперами 500
за кредитами 5l0
iншi довгостроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов' яlзаI Illями 530

по mочнi зо б о в' яз ct н ня :

за платежами до бlолiкету 540 5128
за розрахунками за товари, роботи, послуги 545
за кредитами 550
за одержаними авансами 555
за розрfuхунками з оплати працi 560 2з646
за розрахунками iз соцiального страхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570
iншi поточпi зобов'язаltня, з них: 575

за цlнниNIи паперtlми 516
Ycbozo за розdLцом II l 595 29з,74
III. зАБЕзпЕ.IЕння l 600
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Керiвник (посцова особа)

Головний бухгаlпер (спецiалiст,
на якого покJIадено вико}tання
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

о,ць:а КАНЗIОБА

I]lttttct ШАПОВАЛОВА

Eil*$:*]E

F.ffiш

,, Jоходи мдЙвутtttх пвиодIв l 1700
ь.\. l_{Hc l 800 3 65 8978 з58 l 500


