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Додаrcк l до Нацiонщьsого положення (станларry)
бухгштсрського облiьу в лержаввому ceKTopi l0l <Ползяня

фiнансовоi звiтностЬ>

коди
2022 0l 01

42920ззl

UA1 20200100100370l0

430

17074

88.1 0

!нiпро за КАТоТТГ
Органiзацiйно-правова формагоспо.]арювання ýуI1g3g1--9--р-*11r:gllý.J11::}:g*lц) 

за КоПФГ

Орган державного управлiння Уlтi::"р"::l.g:_"*чi9J:19:I:gg15l_Уj"рllч--_._**______, за КОДУ
Надання соцiальноi допомоги без забезпечення

Ви: економiчноi дiяльностi проживання для осiб похилого BiKy та iнвалiдiв За КВЕ'Щ

О:ltнllця вимiру: грн
перiодичнiсть: рiчна

БАлАнс
на 01 сiчня 2022 року
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Форма Nl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтIIого перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 3 4

I. IIЕФIнАнсовI Активи
OcttoBHi засобu: 1000 18094775

repBicHa варmiсmь l00l 24566,]62

I002 6471981

I t t в е с пtuцiй t t а перухомiспlь : 1010
|1€рвiсна варmiсmь l0ll
зhас I012

II еv а пл epianb н i а кtп u в а : l020
первiсна варmiсmь 102 I
н а коllччена алrорmuзацiя 1022

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ l030 l294|,l9
[[ о в z о с mро ко в i б iол оеiчнi акmu вu : 1040

первiсна варtпiсmь 1041

н ако п u чена сlлtорпuзацlя l042
Запаси l050 l 703995

Виробництво l060
поточнi бiологiчнi активи l090
Ycbozo за розdiлом I 1095 21092949

It. ФIнАнсовI Активи
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть l 100

Щовеосmроковi фiнапсовi iнвеспuцii, у mому чuслi: 1110

цlннl папери, kplМ акцlи 1111

акцii та iншi форми участi в капiталi |l12
П оm очна d ебimор ська з абор ео в aHicmb :

за розрахунками з бюджетом l l20
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1 l25
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а наданими 1 30

за виданими авансами 1 35

за розрахунками iз соцiального страхування 1 40 |31,144

за внутрlшнlми розрахуЕками 1 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 50

Поточнi фiнаноовi iнвестицii 1 55

Гроutовi KolamLl mа ix еквiвсъ,tенmu розпоряdнuкiв бюdэюеmнtх
коutlпiв mа dержавнuх цLцьовLrх фонdiв у:
нацiонааьнiй ва,lюпti, у mому чuслi в: 1160 30951

Kaci l161

казцачеuсmвl 1162 3095 l

\,спlсновах oaHKlB l1 63

0о: озi 1164

[,н,iэa\!нlu всlлюпl 1165

Ь.э,.uпlч бюdасеmiв mа iHLuux клiенmiв на:

a;. j.i Ua}ry казначейському рахункУ 1 l70

}nd1-1l/Kдt в усmановлrх банкiв, у mому чuслi в: 1175

--:]1L,lbцlu вмюпl I l76
.| :!',lHlll вмюml l l77
:,-: ;1HaHCOBI аКТИВИ 1 l80

)'- ьо;о за розliлом II 1195 168695

I I L В IIТРДТИ МДЙБУТНIХ ПЕРrОДIВ 1200 26964

Б t-L{Hc 1300 2l288608

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l ) J 4

I. RlАСНИЙ КАПIТЛЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТЛТ
::jJеНИИ капlтал 400 23|90779

i;:iтOл у дооцiнках 4l0 lз25022

i-.ансовий результат 420 -4659|l7

i.--:iтал у пiдприемствах 430

Р зз ерви 440

Цl-тъове фiнансування 450 1294|19

)'cbozo за розdiлом I 1495 2 l l 50863

II. зоБов,язАння
J с в е о сmр око Bi зобо в' язання :

за цlнними паперами 500

за кFедитами 510

iншi довгостроковi зобов'язання 520

[[оточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 530

Поmочнi зобов'язання:

за платежами до бюджету 540 27264

за розрахуЕками за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахунками з оплати працi 5б0 l 10480

за розрахунками iз соцiмьного страхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iHmi поточнi зобов'язання, з них: 575 l

за цlнними паперами 576
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Го.rовний бухгалтер
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Наmrъriя БIНЕВСЬКд

Теmяна КоПИЛЬЧЕНКо
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