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Nо2упрАвління дЕржАвноТ кАзнАчєйськоТ
елужБи укрАіни у м.ужгороді

фmw"WоБмстІ

Установа/бюджет
терІІторія

організаційно-правоm
форма господарювання

Орган державного управліг[ня

Вид економічноЇ діяльності
одиниця виміру: грн.
Періодичність: кваDтаjіьна. річна

додаток 1
до Націонаjіьного положення (стандарту)
бухгаjттерсьі{ого обліку в державному

у секторі  101  «Подання фінансово.і'
звітності»

Управлініія держпраці у
патській області

дата (рік, місяць, число)

за єдрпоу

Орган державно.]. влади

державна сjтужба Укра.].ни з питань

державне управління загального

БАлАнс
на  1  квітня 2018  Dокv

за коАтуу

за КОПФГ

за коду

за квЕд

ФоІ)ма № 1-дс

Актив код На початок звітного На кінець           звітного
рядка періоду періоду

1 2 з 4
і. нЕФінАнсові Активи
Основні засоби: 1000 113  549 L,                                                       120 673

первісна вартість 1001 812  397 826 646
знос 1002 698  848 /                                      705 973

Інвестиційна нерухомість: 1010

первісна вартість 1011 -

знос 1012

Нематеріальні активи: 1020

первісна вартість 1021

накопичена аморти3ація 1022

Незавершені капітальні інвестиці.і. 1030

довгострокові біологічні активи: 1040

первісна вартість 1041

накопичена амортизація 1042 -

Запаси 1050 9957
у                                                          ]1688

Виробництво 1060

Поточні біологічні активи 1090

Усього за розділом І 1095 123 506 132 361

іі. ФінАнсові Активи
довгострокова дебіторська заборгован ість 1100      - -

довгострокові фінансові інвестиці.і., у
1110 -тому числі:
„ltцінні папери, крім акціи

акці.і. та інші форми участі в капітаjіі 1112



Продовження додатка ]
Поточна дебіторська заборгован ість:

за розрахунками з бюджетом 1120

за розрахунками за товари, роботи,
l125послуги

за наданими кt]едитами 1130 •
за виданими авансами 1135 -
за розрахунками із соціального

1140 9422 5 934страхування

за внутрішніми розрахунками 1145 -
інша поточна дебіторська

1150
забоDгованість
Поточні фінансові інвестиці.і. 1155

Грошові кошти та .і.х еквіваленти
розпорядників бюджетних коштів та
державних цільових dtондів y:

1160 6925 9688національніи валюті, у тому числі в:
касі 1161 6925 9688

1162казначеистві
установах банків 1163

1165іноземніи валюті
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

єдиному казначейському рахунку 1170

рахунках в установах банків, у
1175

томv числі:
1176 -в національніи валюті
1177іноземніи ватіюті

Інші фінансові активи l180

Усього за розділом ІІ 1195 16 347 15 622
пі. витрАти мАйБутніх

1200пЕріодів
БАлАнс 1300 139 853 '                   147 983

пАсив код На поLіаток На кінець
рядка звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4
І. ВЛАСНИй КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИй РЕ3УЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 812  397 `                         826 646

Капітал у дооціні{ах 1410

Фінансовий результат 1420 -682 783 /                        -685 438

Капітал у підприємствах 1430

резерви 1440

Цільове фінансування 1450

Усього за розділом І 1495 129 614 141208
п. зоБов'язАння
довгострокові зобов'язання : І

за цінними паперами 1500

за кредитами 1510 . І
інші довгострокові зобов'язання 1520 І

Поточна заборгованість за
1530

довгостроковими зобов'язаннями
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Поточні 3обов'язання :заплатежамидобюджетузарозрахункамизатовари, р  д    женнядодатка

1540 1837 г'                                                       1157

1545роботи, послугизакредитамизаодержаними авансамизарозрахуніtамизопjіати праці
1550 -
1555 -
1560 7585 4 777

за розрахунками із соціального
1565страхуваннязавнутрішні ми розрахунками
1570 817 841

інші поточні зобов'язання, з них: 1575 .
за цінними паперамиУСЬОГОЗаРОЗдіЛОМПпі.зАБЕзпЕчЕння 1576

1595 10 239 6 775
1600 . •

іV. доходи мАйБутніх пЕріодів 1700

БАлАнс -18 139 853 147 983
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(ініціапи та прізвище)


