
до'u\тUк  '
до Н8uіоншіьною поjіоження (ст`андар'іу)
б.vхі а-і Ісрською обл ік.v в ]ержавному сєкіорі  | 0 І
«П`tAаіпія  ttіIіtа+ісtjво`і`  іві"tх;`ті»

Установа
Територія

Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічно.і. діяльності
Одиниця виміру: ірн
Періодичність:   квартальна

датu (рік.  місяць,  чні`J]t))

Управління дер]ісііраuі у Закарпатській області            за ЄдРТТОҐУ

УD;с7ороd                                                                                        з а КОАТУУ

за КОПФГ
Орган державниї влади

державна служба УкраЇни з питань праці                     за КОІГУ
державне управління загал ьного характеру                    за Т(ВЕд

БАлАнс
н«  01  жовіпня 2018 року

ФОрма №] -дс

Актив                                        l! кодрядка На початок На кінець
звітного періоду звітного періоду

1! 2 3 4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засобu: гтіпіо І 1 з 549 120673

первісна вартість І ()0 l 8 І 2 397 82б646

знос J ()(J2 698848 705973

Інвестиційна іIерухомість: ]ОІО

первісна вартість l  ()  J   l

знос                                                                                                                                              '\         l()l2

Не]vlатеі]іальтLі акгt'еuвu:                                                                                               ')         ІО20

первісна вартість l02l

накопичена аLмортuзація                                                                          і,,І ' І :_ :

Незавершені капітальні інвестиці'і' 1030

довгострокові біологічнl актuвu: ІО40

первісна вартість

`;::`::

знос '\            1()42

Запаси 1050 9957 16284

Виробництво
'          lo6o

Поточні біологічні активи                                                                             '        1090
Усього за розділом І 1095 123506 136957

іі. ФінАнсові Активи
довііострокова дебіторсьіtа заборгован і сть 1100

довгострокові фінансові інвестuці.Ї 1110

цінні папери, крім акцій lHl

акціЇ та інші форми участі в капіталі                                          ,, L       1112

Поточна дебіторська заборгованість : І

за розрахунками з бюджетомзарозрахункамизатовари,робо", послугизанаданимикредитами l              1l20

1125

1130

за виданими авансами                                =± LL3і_



за розрахунками із соціальною страхування 1І40 9422 12305

за внутрішніми розрахунками !"45
інша поточна дебіторська заборгованість 1l50

Поточні фінансові інвестиціЇ 1               lJ55

Г,роуові кошти та..Їх екві!ва,пенти  ро?порядш!ків `               :\
бюджетних коштів та державшх цільових фондів у:

національній валюті, у тому цііслі в.. ІІ60 6925 І3718

кас'. 1І6І б9_,j ] 37 І 8

ка3начействі //б-,

установах: банків ll63

іноземній ва]іюті Il65

Кошти бюджетів та інших юієнгпів на..
єдиному казначейському рахунку lІ70

рахунках в установах банків, у тому чuслі.. 1'75

в національній валюті 1176

в іноземній валюті ІІ77

Інші фінансові аіmви 1180

УСЬОГО За РОЗдіЛОМ П ]195 16347 26023
І

І200іп. виті>Ати мАиБутніх пЕріодів
БАлАнс 1зоо 139853 1б2980

пАсив !код На початок На кінець
рядка звітного періоду звітного періоду

1 I2 3 4
І. ВЛАСНИй КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИй РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 812397 826646

Капітал у дооцінках   . 1410

Фінансовий результат 1420 -682783 -6781  19

Капітал у підприємствах I430

резерви 1440

Цільове фінансування 1450

Усього за розділом І 1495 129614 148S27

п. зоБов.язАння
довгостроюві зобов 'язання :

за цінними паперами
+      1500за кредитами                                                                                                                     1510

інші довгострокові зобов'язання т_1520

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1530

Поточні зобов 'язання..                                                                 І
заплатежамидобюджету                                                                          І        1540 l837 2399

за розрахунками 3а товари, роботи` посjту"                                         і        1545

за кредитами                                                                                                  і l550

за одержаними авансами 1555

за розрахунками з оплати праці І560 7585 9906

за розрахунками із соціального страхування                             ,, ]565

за внутрішніми розрахунками 1570 817 ІО43

інші псггочні зобов'язання, з них: 1575 1105

за цінними паперами 1576

Усього за розділом П 159S 10239 144S3

іп. зАБЕзпЕчЕння 1600

ІV. дОХОдИ МАИБУТНІХ ПЕРІОдІВ                                           |,      1700
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