
Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
госполарюван}Iя

Орган лержавного управлiння
Вид скономiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiоличнiсть: промiжна

Пrrli.lrьськи й ]lсржавltи ii atpapHo,t,cxtt iч tt ий

уtriвеllси r е l,

кам'я нсць- П одiл ьс ь кий

lcp;KaBlla орr,анiзаui я (yc,l,aHoBa, зак;lад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Виrllа ocBiTa

БАлАнс
на 01 лuпня 2020 року

Ло](irrок l

f о Нлцiонtшьвого поrк)ження (с lацilрtу )

бухгмтерського облiку в.лержавному cexTopi l 0 l

кfIодання (liHtшcoBoi звiтвостiл

/laтa (piK, мiсяць, число)

за сдрпоу

за коАт}ry

за копФг

за КО!У
за квЕд

коди
2020 l 01 01

227696,75

б8 l 0400000

425

ll085
85.42

Форма J\Ъl-дс

Актив Код
рядка

на по.lатtlк
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: l 000 бз3900з54 63388 l 542

ttepBicHa варmiспtь I001 674106159 6,74201595

зllос l 002 40205805 40320053

I нв ес m u цitiн а н ерухом ic tп ь : 1010

первaсна варmrcmь 10l ]

зllос 10 l2
Н е.v ап ер i cut ь t t i ак пl u в u : l 020 бз974 639,74

tlepBicHa варпliсmь 102l бз914 бз9,74

l l а КО lХLlЧ е На aJr| О Р lПLl З аЦ l Я l 022

Незавершенi капiтальнi iнвсстицii 1030 46232з9 462з2з9

l о вzо с пtр о ко в i б ioltozi ч t t i а к ll, uв ll : l 040

первiсна варmiспlь l04 l
нако п uчена аморmьtз ацiя 1 042

Запаси l 050 443898 l з94з 694

Виробництво l 060

поточнi бiологiчнi активи l 090

Усьоео за розliлом I I 095 643026548 6425l2449

II. ФlнАнсовI Активи
loBгoc,tpoKoBa дебiторська заборгованiсть 1 100 11109 10769

Щовzосmроковi фittаttсовi iнвесmuцit, у пlому lluc|li: 1110

цlнн1 папери, KplM акцlи 1l11

акцii та iншi форми участi в капiталi l l 12

Поmочна dебimорська забореованiс:mь:

за розрахунками з бюлжеl,ом 20 l 5 8436 1 20093

за розрахунками за товари, роботи, tlослуглl 25 182019

за наданими кредитами 30

за виданими ава}Iсами з5



за розрахункапirи iз соцiаrrьного стрiйуваIIня l40
за внугрiшнiми розрахунками l45
iнша поточна дебiторсъка заборгованiсть l50 2624926 7 5665,7

Погочнi фiнансовi iнвестицii 155

Гроtuовi коLumu mа i7 еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdжеmнuх KoLumiB mа dержавнuх цiJlьовuх фонdiв у:

нацiонаLlьнiй вuuоtпi, у пtому чuслti в: 1 160 1 300530 550972

Kacl I ]бl 1 з064 ,7 548

казначеu(:mвl l 162 128"1466 54з424

усmановах OaHKlB I 163

dорозi l 1б4

lноземнlu ва|lюlпl I 165

Коutmu бюdэюеmiв mа iHLuLLt loti€HlпiB на:

сдиному казначейському рахунку l l70

рахунках в усmановах банкiв, у mому чuслi в: I 175

нац lo Hctlx ь Hlu вал ю п1 l 1 l7б
lноземнlu вмюml l ]77

Iнrпi фiнансовi активи l l80
Ycbozo за розdiлом II 1195 42,],7020 l4з849 l
IIL ВИТРАТИ МЛИБУТНIХ ПЕНОДIВ I 200

БллАнс 1300 б4730з5б8 64з950940

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiIlець
звiтного перiоду

1 2 _) 4

I. влАсний кдпrтлл тА ФIнлнсовиЙ рЕзультАт
внесений капiтал 400 667з0 l 995 661255852

Капiтал у дооцiнках 4l0 б5 l 0885 65 l 0885

Фiнансовий результат 420 -3 l з7959l -з449625,7

Капiтал у пiдприемствах 430

Резерви 440

Щiльове фiнансування 450 4623239 462з2з9
Ycbozo за розdiлом I I49 5 64,7056528 64з89з7 19

ш. зоБов,язАння
!овеосmроковi зоб о в' я,зання :

за цiнними паперап4и 500

за кредитами 510 11l09 l 0769
iншi довгостроковi зобов'язання 520

Поточна заборюванiсть за довгостроковими зобов'язаннями 5з0

Поmочнi зобов'язання:

за платежами до бюджету 540 204042 289
за розрахунками за товари, роботи, послуги 545 14274

за кредитами 550

за одержаними аваI.Iсами 555

за розрахунками з оплати працi 560

за розрахунками iз соцiмьного страхування 565

за внугрiшнiми розрахунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 515 зl889 зl889
за цlнними паперами 5,76

Усьоео за 1lозdiлом II 1 595 24,1040 5722l
Iп. здБЕзпЕ.IЕння I 600

ffi#
ЁiнgЕЕ



V. ДОХОДИ МЛЙБWНIХ ПЕНОДIВ 1700

БАлАнс 1800 647з03568 l ь43950940

Керiвник (посалова особа)

Головний бухгалтср (спеuiалiст.
на якого покладено виконання
обов' язкiв бухгмтерськоi служби)

IBarпmtutt ВВ

фо,мuк ТО

EEff,i{iE
Ed*;t,tti.El
#F-чЁ,#
ш-l,'фЕЧi


