
..'-]

д.Нщiо,аrьноfu пdt*dlн,{стдlФрту)
буФтсрсьпm оaпiry в дерхмному с9,сбр] l0 !

"Пощяя Фiяшсовоi звПае: ,

Усталова

Тсриторiя Орджояiкiдзевський

фгаяiзацiйпо-правова форма
госI1одарювання Ком}ъальна оргмiзацЙ (устаЕова, заклад)

обпаснi. киlвська та севастопольська Micbki
Оргал державноrо управлitlttя деряФsнi а-Lviнiстрацii

Вцд економ!чЕоi дiяльностi Загмьна серодня ocBiTa

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсrъ: промiжна

БАJIАнс
на 01 лuпня 2019 роьу

Дmа Фiк, м!щь, чясло)

Комунмьний заклад "Харкiвська затальЕоосвiтЕя
сматорЕа школа-iвтерЕат I-I{ ступеriв М 11" за СДРПОУ
xapKiBcbкoi обласЕоi ради

за KOATW

за КоПФГ

за коду

за квЕд

коди
2019 07 0l

244816зб

бз 101з8200

4з0

0100j

85,з 1

Форма ЛЪl-дс

Актив Код
рядка

Еа початок
звiтного перiоду

На кiпець
звiтного перiоду

1 2 4

I. нЕФIнАItсовl Активи
ocnoqBi засобu: I аа0 з622582 збl6228

первlсна варlпlсlпь ] 0а] ,7з425|9 7з298I 1

1002 з1199з"] з7l з58з
Il в ес tпuцiй н а н eptyxoMi с ltl ь : 1аlа

первiсва варпiспь 1а1]

]а]2
Немаmерiа|ьпi акfфuвu: 1020

l1epqicHa sарпiсmь ]a2l
н а ко п ч ч е н а аморmuз ач iя 1022

Iiезавершевi KaпiTa,,IbHi iнвестицii 10з0

,\ о в zo ctttp о ко в i бi о л о z iч цi акй u Bll : 1040

первiсна варlпiсmь 1011

н а}lо п uч е u а ам ор пuз ацiя ]042
Заласи l050 880701

Виробпицтво l060
поточвi бiолоr-iчнi активи i 090

Ycbozo за розliлом I ra95 48009] 5 4496929

!I. ФIнлнсовl АктиRи
ffoBTocTpoKoBa дебiторська заборговавiсть ] 100

Довzосrlроховi фiналlсовi it веслrruц , у |rоlц чuслi: 1110

цiпri папери, KpiM акфй 1111

аr<цii та iвmi форми участi в капiтацi

П оtп о чна d ебiпор с ька забор 2 о ва Hic лпь :

за розрэхуаками з бюдхетом i 12с

за розрмунками затовари, роботи, послуги l l25
за яада]]ими кредита!tи 1]з0
за в1-1даайми авалсами 1lз5
эа розрахуЕкап,fи 1з соц]аl{ьIiоlо стржуванвя i 140 12925 V 2с68

за Bllylplllllllмй роэра]i)Екzц,iя 1145

iяша поточяа дебiторська заборговмiсть 115с



Поточнi фiнансовi iнвестицii l155

Гроlllовi kоluпu lпа ix еквiваленцu розпоряdнuiв
бюdхепtцuх KoluttliB па depcrcaBHtlx цi;tьоы!х фонdiв у:

Hallroltaab au ваrrюrпr, у ,пому чuслl в: I160 18зз658

]]6]
1162 28з,7 18зз658

усtпановах банкiв 1]6з
dорозi 1161

lнозеi|нlu вмюll1l 1165

Коlлlпu бюdсrепiв па iцuаux lL,li€нfпiв на:

сдиЕопtу казЕачейському рахуяку t 170

pa\)H4alx в усrпааовах банкis, у rпому чuаi в: 1175

н а ц l о н c|,,l ь l llu в ап ю m l ]]76
u|оземнlц вапlоml ]]77

IHmi фiваýсовi активи 1 l80
ycbozo за рфdiпом II 119s 157 62 lьз5"]26

III. ВИТРДТИ МДЙБУТIIIХ ПЕИОДIВ 1200 2зI5i V 8708

IIАсив Код
рядк*

на початок
звiтного перiоду

на кiнець
звiтного перiоду

i 2 ,1

I. ВЛАСНLd KAIIITAJI ТА ФIILЛНСОВLЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВЕесений I(апiтал 1400 ,7з42519 7з2981l

Kапiтfu'1 у дооцiнкм 14;0

Фiнлrсовий результат 1420 _25156lб _9905l б

Капiта,ч у пiдврисмствж t4з0

Резервй \440

Ifiльове фiнмсравяя 1450

Ycbozo за оозll,lом I 149s 4Е269сз бэз9295

{I. зоБов,язАння
!о Bzoc mроко в i зоб ов' ж aHtM :

за ll1нllими папепамr,l l500
за кредrтами l510
iвшi довгостроковi зобов'язмяя l520

Поточна заборговмiсть за довIостроковими зобов'язаннями i5з0
Попоч Hi з с, бов' яз анllя :

за платФка,vи до бюдже,lу 1540 2зi,/ з55

за розрах!ъкамя за товарп, роботи, послум 1545

за кредитами 1550

за одержаяими aB:iЕcaмll 155j
за розржутrками з отrпати працi ij60 t054E 17iз
за розра;ункaмв lз соцlarlьlrого сrрмувапIiя 1565

за вlтутрlштхми розрацд{ками l570
iяшi поточнi зобов'язанпя, з Еих: 157s

за цЕi{ими пшIерами |5,/ 6
ycbozo за розdiлом II 1595 12925 2068

III. зАЕЕзйЕ.lЕння r600
ly. доходII млЙЕrT rrх пЕиодIв i 7а8



КерiвЕик (посадова особа)

Го,!овяий бухI,а,,rтер (спецiмiст,
ва якого покладево виконанfiя
обов'язкiв б}.хга,'Iтерськоi служби)

не пilпuсано

Каjliй ВБ


