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Одиниця вимiру: грн
Перiодичвiсть: промiжна

.Щержавний унiверситет економiки i технологiй

Металургiйний

fержавна органiзацiя (установа, закJIад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Вища ocBiTa

БАлАнс
на 01 лuпня 2022 potcy

,Щлm (piK, мiсячь, число)

зае.ЩРПОУ

за КАТоТТГ

коди
2022 0,| 01

4з684645

UAl20601 7001 0з78670

425

1 l085

85.42

заКоПФГ

заКО!У
заКВЕ.Щ

Форма J\Ьl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l ) 3 4

I. НЕФIНАНСОВIАКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 ,744з0525 74489800

первiсна варmiсmь I 00] l з030 1 779 1з035772 l
знос l002 55871254 5586792 l

I н в е с m u цiй н а н ерухом i с m ь : I010

первiсна варmiсmь I0I l
знос I0l2

HeMamepiMbHi акmuвu: 1020

первiсна варmiсmь ] 02l

н а ко пuч е н а а.lл о р m u з at t iя 1 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1030 87896 19880

Довzосtпр око Bi бiолоziчt ti аклп uв u : 1040

первiсна варmiсmь I041

н акопuч ен а амо р muз ацiя l 042

Запаси l050 1789088 l679390

Виробництво l060

поточнi бiологiчнi акмви l090

Ycbozo за розliлом I 1095 76307509 76 l 89070

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть l 100

,Щовzосtпроковi фiнансовi iнвесmuцii, у mому чuслi: 1110

цiннi папери, KpiM акцiй lll1
акцii та iншi форми 1"lacTi в капiтаlti ||12

Поmочна d ебimорська заборzованiсmь :

за розрахункаJ\{и з бюджетом l l20

за розрахункllми за mвари, роботи, послум ||25

за нцапими кредитatN{и l 1з0

за виданими авансами l 135

за розрахункаI\{и iз соцiального страхування 1 140 126з2 78з56



за внугрiшнiми ро-3рtD(уякаI!rи
l 145

iнша псrгочна дебiторська заборговшriсть l l50 1 19730l 2з24096

Поточвi фiнансовi iнвестицii l l55

гроtаовi кошmu mа * еквiваленпu розпоряdнuкiв
6^Дrуrрmнt.tх кошmiв mа dержавнuх цiльовuх фонdiв у:

1160 273690 |2428l

Kacl l 16I 30l 1 30l l

козначеuсmвl l l62 2106,79 |2|21о

усmановм банкiв l l63

dорозi I 164

iHoзeMHiti валюmi I l65

Коtаmu бюdысеmiв mа iHtлtх t<llieHmiB на:

сдиному казначейському рахунку l l70

рахункох в усmановм банкiв, у moMlt чuслi в: 1 175

нацiонмьнiй валюmi 1 l76

iноземнiй валюmi I I77

Iншi фiнансовi активи 1 180

Усьоео за розliлом II 1 I95 148з623 2526,1зз

IIL ВIIТРЛТИ МДЙБWНrХ ПЕНОДIВ I200

Блллнс 1300 "1,1,791,|з2 78715803

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l ) J 4

I. ВrАaНИЙТЛПIТЛЛ ТА ФIНЛНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

внесений капiтшl l400 1 066708 l 9 1о6,726,761

Капiта.п у дооцiнках 14l0 88087з2 88087з2

Фiнансовий результат
|420 -40з,l6465 -37564568

Капiтал у пцприемствах l430

Резерви l440

Щiпьовс фiнансування
l450 87896 l 9880

Ycbozo за розdiпом I 1495 75 1 90982 7799UE05

II. зоБов,язлння
,Що вео сmроко Bi зобов'ж aHta :

за цiнними паперами l 500

за кредитами 5l0

iншi довгостроковi зобов'язання l 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковичщобов'jзII1ч 530

Поmочнi зобов'жання:

за платежами до бю/tжету l 540 246з 5104

за розрlD(унками за товари, робmи, послуги l 545

за кредитами 1550

за одерх(:шими alвшIсаIvlи l 555

за розрaйунками з оплати пршIi l 560 l0l69 7з4|7

за розрахунк.lп{и iз соцiального стахування l565

за внугрiшнiми розрахунками l 570

iншi псrгочнi зобов'язання, з них: 1575 25875 l 8 646417

за цiнними папераIuи l576

Ycbozo за розdiлом II 1595 2600 l 50 124998

III. здБЕзпЕtIЕння 1600

й доходи мдйБwнIх IIЕнодIв I700

ffi
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Керiвник (посапова особа)

Гоповвий бцгаrгер
на якого покладено
обов' язкiв бухгшlтерськоi

днdрiй ШдЙIUН

Марuна НДСЗЖД
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