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Металургiйний

економlки l технологlи

Додшк l
до Нацiояшноrc пФйецш (ст8IцФту) буmreрськф
облiку в лершвшу ceKTopi l0l <Поланш фiншсовоi
звiпштi>l

Дата (pix, мiсяць, число)

зае.ЩРПОУУстанова

Територiя

Органiзачiйно-правова форма
господарювання

фган лержавного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Дец,к9ц1l9рllнiзачtя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

за КАТоТТГ

заКоПФГ

заКО[У
за КВЕ,ЩВища ocBiTa

БАлАнс
на 01 квimня 2022 року

UAl 2060l70010з78670

Форма JlЪl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтноfо перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 144з0525 74452746

первiсна варmiсmь I00l l 30з01 779 l30з2з829

знос I 002 5587 1 254 55871083

Iнвесmuцiйна нерухомiсmь : I0I 0

первiсна варmiсtпь l011

знос I0]2

Немаtперiаль Hi акпluвu : I020

первiсна варmiсmь l 02I

н ако пuче на all ор muз at 
1 
iя 1022

Незавершенi катliтальнi iнвестицii 1030 87896 19880

,Що Bzo сmр oKoBi бiоло ziчt ti акпrав u : 1040

первiсна варmiсmь l041

н акО пuЧ еН а a,uo Р muз ацiЯ l042

Запаси l050 1 789088 168з740

Виробництво 1 060

поточнi бiологiчнi активи 1 090

Ycbozo за розdiлом I 1095 76307509
,76156з66

II. ФIнАнсовl Активи
,Щовюстрокова дебiторська заборгованiсть l l00

,Щовzосmроковi фiнансовi iнвесmuцiI, у mому чuслi: 1110

цlнн1 папери, KplM акцrи 11l1

акцii та iншi форми ylacTi в капiта.пi 1l 12

Поlпочна d е бi mор ська з аб ор ео в aHi сmь :

за розрахунками з бюджетом |20

за розрахунками за товари. роботи, послум |25

за наданими кредитами 1з0

за виданими авансами 135

за розрахунками lз соцlаJIьного с,трахування l40 |26з2 26582

ffiьffi



за внутрiшнiми розрilхунк:lми 1 l45

iнша пmочна дебiторська заборгованiсть 1 150 1 197з01 22l:З31'2

Поточнi фiнансовi iнвестицii 1 l55

Гроuловi кошmu mа ix еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdжеmнtм кошmiв mа depctcaBHux цiльовuх фонdiв у:

нацiонмьнiй валюmi, у tпому чuслi в: 1 160 2,7з690 69б53 1

Kacl l lбl 301 l 30l l
1 162 270679 69з520

усmановм банкiв 1 I63

dорозi 1 l64

lноземнlll вмюml l 165

кошmu бюdэlсеmiв mа iнtuuх клiенmiв на:

единому казначейському рахунку l l70

рач)нках в усtпановах банкiв, у tпому ,tuслi в: 1175

нацlонмьнlu вмюml 1 17б

lноземнlu валюml I l77

Iншi фiнансовi активи l 180

Ycbozo за розliлом II l 195 |48з62з 2926425

III. ВИТРДТИ МДЙБWНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАнс 1300
,7,7,79llз2 ,l9082191

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

ll

-

I. ВЛАСНИЙ КЛПIТДЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАI
2 з| 4

внесений капiтал 400 1 066708 1 9 l 06692868

Капiтал у дооцiнках 4l0 8808732 8808732

Фiнансовий результат 420 -4оз,76465 -38828 l04

Капiтал у пйприемствах 430

Резерви 440

Щiльове фiнансування 1450 87896 l 9880

Усьоzо за розёiлом I 1495 75 l90982
,7669з316

II. зоБов,язАння
,Щовzо сmр око в i з о б о в' яз ання :

за цlнними паперами 500

за кредитilп,{и 510

iншi довгостроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 530

Поmочнi зобов'язqння:

за платежами до бюджету 540 246з 5l84

за розр,lхунками за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

за одержаними авансаI\4и 555

за розрахунками з оплати працl 560 l0l69 21398

за розрмунками iз соцiального сrрахування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iHпri поточнi зобов'язання, з них: l575 25875 1 8 2з628зз

за цiнними паперами |576

Усьоео за розdl,tом II l 595 2600 1 50 23894 l 5

III. ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ l600

rV. доходи мдЙБWнIх пЕнодIв I700

казначейсmвi



/

КерЬtтrr (псалова особа) . днdрiй шдЙIuН

Головtпfr бухгаlггер (
на якого покJIадено виконання
обов' язкi в бухгаrrтерськоi Марuна НДСЗЖД
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