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Харкiвський реслублiканський ;liiltй-iHTepHaT
спсртивнсlз лрофi:r;о

Додаток ]

до Нщiонмьного положенш (стщарry)
букмтерськоrо облiку в дерхФЕоNý, ceKтopi ] 0 ]

(ПодФня фiнФсовоi эвiшфп,

.Щата фiк, мiсячь_ число)

за сдрj]оуУстанова

Територiя

Оргшriзацiйно-правова форма
господарюв:IнIUI

Оргаr дсржавного yпpaBIIiHEI

Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Комунальна оргшЪацй (устшлова" заклад)

Фрунзенський закоАтуу

закопФг

закодry
заквЕд

MiHicTepcTBo освiти i науки Украни

Загальна сердюI ocBiTa

БАлАнс
на а7 лапня 2019 року

Форма Мl-дс

код{
2019 а7 l 0l

2\26з459

63 i0l38500

+JU

1 1085

85.з 1

Актив Код
рядi€

ца початок
звiтЕtGгФ ilе}зiоду

Еа кiнець
зiзiтЁоlý Irерisду

1 2 J 4

I. нЕФlнлнсовI лктиви
OcHoBHi засобu: 100а 46,7,7а| 542688

первiсна варmiсmь l00l 6654|2 8 1 5386
знос 1 002 191711 2,12698

I н в есmuцiй н а н qly xoMi сmь : lп0
первiсна варmiсmь ]а1 1

знос 1012
HeMamepiMbHi акtпавu: 1а20

первlсна варmrcmъ l02 1

н акопuч ен а aJn орmuз ацiя 1 а22
Незавершенi KmriTaпьHi irвестшlii 1сз 0

,Щовzосmlло KoBi бiол оziчнi аюпавu : 1040
первiсна варmiсmь 1 041

н ако пlfче на амор rпuзацiя l с42
Заласи 1 050 1 1652'l 5577б5
Виробництво i060
поточвi бiодогiчнi актлви 1090
Ycbozo за розdiлом I l 09s 1 184228 i 1С,045З
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
Д"*"*р.-"-" д.бtr"р.*" *б"р-rЫ.* t 100

,Щовzосtпрокtsвi фiнансовi iнвеслпuцii, у tпol+ty чuапi: 1l10
цiннi латери, KpiM акцiй t111
акцiТ та iтrпri форми участi в кагriтапi i 112

П оmочна d еб imорська заб opao*aъicmb :

за розрахуЕкаI,{и з бюджетом 1 2а
за розрахуЕкаNrи за товари, роботи, послуги j 25
за наданими кредитаN{и 1 з0
за видаlими авансами ! !1<

]r: " {1::igl;iat ;;

lli, j lJ



г
за розрахуЕкаN{и iз соцiа_lьного страхування 1 40 2986 1_;iOi

за внутрirшriми розрахуЕкzllrdи 1 45

iнша поточна дебiторська заборювдIiсть 1 j0 5806

Поточнi фiнансовi irшecTrщii 1 55

Грошовi коutmu mа ix eKBiBalleчmu розпоряdнuкiв
бюdэюеmнtм Kolami+ mа dерэ!савнлtх цiльавlм фонdiв у:

нацiонаJlьнiй валюtпi, у fпому чuаli в: 1l60 з695 ззZз62

Kacl 1 16l
кжначеuсtпвl l l {} 3615 зз2з62

усmановах банкiв ] 163

dорозi 1 I61
lнозе7,1нlu всшюml ! 165

Кошmu бюdэюеmiв rпa iqurlx laieqlпiq на:

€диному казначейськол"цz рахунку 1 170

рацtнкх в усmановах банкiв, у mомl чuuti в: ] t7s
нацiонаllьнiй вапюmi 1 l76
lнсзеr!нlu ва,lюm!. ll//

Iншi фiнмсовi дстиви 1 t8c
Ycbozo за розdiлом II ll95 1z487 з4612з
III. ВИТРАТИ МДЙБWНЖ ПЕРIаДIВ j200 з696 2156

пА.сив Код
рflдка

на rrочаток
звiтнOгs riерiФду

}la кiнець
звiтЕФга rЕерisду

1 2 J 4

I. вллсний клпrтдлтл ФIнАнсовиЙ рЕзультАт
внесений капiтац 400 5654r'2 8 1 5386
Кжi,лал у дооцlаках +rU

Фiнаrсовий рзуJьтат 420 52620,7 530072
Капiта,ч у пiдприемствах 4з0
Резерви 4,}0

Щiльове фiншrсуванrrя 450 800в0
Ycbozo за розdiлом { 1495 1 19161 9 i425458
II. зоБов,язАIIня
,Щ ов z о с l.пр оков i з о б о в' яз ання :

за цiяними llаliера]чfи 15 00

за кредитаJ\,{и 1510

iншi довгостроковi зобов'язат*rя 1520
Пото".на заборгованiсть за довгострсковими зобов' язаil{я\{т,i 15з0

Поmочнi зобав'жаtlня:
за платежами до бюдхету 1540 tl14 2684
за рзрахунками за тов4ри, рботи, послуги i 545 356l
за кредитами l5 50

заодержаними аваЕсами 1 555
за розрzжунмI,rи з отшати праIi i560 1 1077
за рзрахункаа.fи iз софа,ъного cTpaxyвzlшfi ,]o,18

за внутрiшнizuти розрахунками
iншi поточнi зобов'язаяня, з rrих: |5,75 5952

за цlнними паперд,rи 'L5'16

Ycbozo за розliлом Itr l59 5 а7о1 1:а1 А

ПI. ЗАБЕЗПЕЧЕНЕЯ
-16t}ý

ýý\N iiilt{il,,.. ii]t' 120041 1 t 4487з2



KepiBTп.rK (пос4цова tэсоба)

Головтптй бухгалтер (спецiалiст,
на якою покJIадеЕо вЕкоЕання
обов'язкiв бухгалтероькоi служби) А-r'Jl .

€рltlола ТЛ


