
Додsrох l

до llацiонмьною пФоженш (сшдарry) бухruторськоrc
облiку Е держщному cerepi l0l (dIодщш фiнщсовоi
звlшФпD

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюваннJl

фган лержавного управлiння
Вид економiчноi дйльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

!ержавний yHi верситет економ iки i технологir"t

Мета_тlургiйний

.Щержавна органiзацiя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Виша ocBiTa

БАллIIс
но 07 сiчня 2023 potcy

Дmа Фiк, мiсяць, число)

заеЩРПОУ

коди
202з 01 01

43б84645

UАl2060l700l0378б70

425

l l085

85.42

за КАТоТТГ

за КоПФГ

заКО,ЩУ

за КВЕ.Щ

Форма Jl!l-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. НЕФIНЛНСОВIЛКТИВИ
OcHoBtti засобu: I000 ,l44з0525

7з l94зOб

первrcна варmaсmь l 001 lзOз01 779 lз0741886

знос I 002 55871254 57547580

I н в есп u цiйна н epyxoMic mь : 1u0
первrcна варmlспь l0I 1

знос l0l2
Нutаперiальнi акпuвu: 1020

llepBlclla варmrcmь l02I
нако пuче на сlморmuзац lя l 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l030 87896 5,7з66

Довеос п poKoBi бiол оеiч н i aKlt u в u : 1040

первlсна варmrcпь 104l
l lako п uче на all орmu зaL|lя 1042

Запаси l050 l789088 l505 l66
Виробництво 1060

поточнi бiологiчнi акмви l090
Ycbozo за розOiлом I 1095 ,76307509 7475б838

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
!овгострокова дебiторська заборгованiсть l l00

,Щооzосtпроковi фiнансовi iнвесmuцii, у tпому чuапi: 11 I0

цiннi папери, KpiM акцiй llll
акцii та iншi форми y^racTi в капiталi !||2

Поmочна dебimорська заборе,ованiсmь :

за розрахунками з бюдхсетом l20
за розрахунками за Toвapl{, роботи, послуги l25
за надани[lи кредитами l30

за видzlними aBaнcaМll 1з5

за розрахунками lз соцIаJlьItого страхування l l40 l26з2 з6299

(

(



з 9нуlрlшнlми розрахунками l l45
iнша поточна дебiторська заборгованiсть l l50 l l9730l з246277

Поточнi фirrансовi iнвестицii l l55
Грошовi коulпu mа ix еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdжеmншх коцtmiв mа dерэюавнuх цiльовuх фонdiв у;

ltaцiotttutbHiй вшlюпti, у tполtу чuслi в: I I60 27з690 27з0054
Kacl 1Iбl 301 l lб25
казначеuспlвl l I62 2706,79 2728429
успановж банiв 1l63
dорозi I I64
iноземнiti валюmi ] I65

kotuпltt бюdэlсеmiв пlа iншuх rспiенmiв tta;

едrtнол{у казначейському рахунку 1 l70
рахункох в ycrt aHoBax банкiв, у ,пому чuслi в: 1 175
нацiонмьнiй валюmi l 176
iнозелнiй валюmi l l77

Iншi фiнансовi активи 1 l80
!'cbozo за розdiлом II 1 l95 l483623 60l2630
III. ВИТРЛТИ МДЙБWНIХ ПЕРIОДIВ 1200
БллАнс 1300 ,7,779l^|з2

807694б8

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4
I. ВЛАСНИЙ КЛПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТЛ г
внесениl:i капiтал l400 l l066708t9

l ssos?'|-l -40з76465

re
Капiтаrr у дооцiнках l4l0 8808732
Ф i н ансовиt"r результат l420 -37601624
Капiтаrт у пiдприеrrrства< l430
Резерви l440
Щiльове фiнансуванrrя l450 87896 57366
Ycbozo за розdiлом I I495 75 1 90982 7788,1968
п. зоБов,язлння
,Що в zo с пlр о ко в i з о б о в' яз а ння :

за цlнними паперами 1500
за кредитalми l5 l0
iншi довгостроковi зобов'язання l 520

Поточна заборюванiсть за довгостроковими зобов'язаннями l530
Поmочнi зобов'язання:

за платежами до бюджеry 540 246з 7078
за розра,\унками за товари, роботи, посJIуIи 545 з6464
за кредитal]ии 550
за одерж:lllими ав:шсами 555
за розрахункztми з оплати прац1 560 l0tб9 29221
за розрахунками iз соцiаrrьвого страхувацня 565
за внутрilппiми розрахунками l 570
iншi поточнi зобов'язапня, з них: l 575 25875 1 8 28087з7

за цlнними папералtи l576
Ycbozo зо розliлом II I 595 2б00l 50 288 l500
III.3АБЕзпЕчЕння 1600
IИ ДОХОДИ МЛЙБWНЖ ПЕРIОДIВ 1700

(

(



Керiвник (пос4дова особа)

Головн ий бухгшlтер (спецiмiст.
на якого покJIадено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

днарiй шдЙIан

Mapulta НДеЗЖД

(

(


