
Установа
Територія

Ортанізаційно-правова форма
господарювання
Оріш дерmвного управління
В ид економічно'і. діяльності

Одиниця виміру: грн
Періодичність:  проміжна

додатоJ{  І
]о НщіональNо{о гюгzmе»ия (стшдартуt
бухфггсрсмого облік)і в дсрmшому сеmОрі l0J
«Поданш фінаЕісовоЇ звіпіості»

дmu (р.к. нісящ. "ело)

Управління держпраці у Закарпатській обjтасті                    за ЄдРПОУ

у-род

Ор" державно.і. вj]адіі

державна служба України з питань

державне управтііння заішьното хараюеру

БАлАнс
на  о1  липня 2021 року

за коАтуу

за КОПФГ

за коду
за квЕд

Фо  ма   9  -дс

Актив код На початок На кінець
рядка звітного періоду ЗВіТНОГО ПеРіодУ

1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Осііовііі засобіі: /000                                                182989 '                                         182989906098

первісна вартість I00] |                                         90609872з109
знос '(          1002

723 1 09
Ііівестщіі-іна нерухомість: 1010

первісг.а вартісгпь 1011

зносНематеі]іальііі атіівu: 1012

1020
первісна вартість 102I

наюпичена а`мортизаііія Іо-`=
Незавершен і кагіітальні ] нвестиціЇдовгостроковібіологічіtіактиви : ІОзо

1040 -
первlсна вартість 104J

наіюпuчеFіа амортизацшЗапаси 1042

1050 11561 69„-1
ВиробництвоПоточнібіологічні аіпиви                                                                   І,'.~-ІuІ_,"'',L..`"_І__` lОбо

1090

1095 194550 189900
п. ФінАнсові Активи
довюс`грокова дебіторсьіtа заборюваністьдgg±зgо_строковіфінаіісовіінвестuції,утомучuслі.. 1100

І110 -
цші папери, крім акційакііі.і'mіншіформиучастj в іtапіталіПоточнадебіторськазаборгованість : 1111

1112

за розрахунками з бюджетом ІІ20

за розрахунками за товари, робmі, послуm lL25

за наданими кредитами 11зо             1'

за виданими авансами 1I35             ! -I



за розрахунками із соціального страхуваннязавнутріішімирозрахункамиінішапоючнадебіторськазаборговаііістьПОточніфінансовіінвестиціЇ 1140
|І-

5220 22869
1145

1150

lІ55

ЕРюОдШЖ:#нО#ТоuшТта,вйтеаКВ#еШ#:##вЯ##:дів у        і|\
нацtональній ваііюті, у тому чисгіі о: ''          І160

j                                                 85438543 з820
касі ІІ6І з820
кmначействі 1l62

усп.аFLовах банків 1163 ііііі-
дорозі 1164

іноземній валютіКошггшбюджетівта інших юіієнтів на: ІІ65

єдиному казначейському рахункуі]ахункахвустановахбанків,утому числі ®: 1170

1175

націонтьній валюті ІІ76           I., _(

ітіоземній валютLІншіфіЕіансовіапивиУсі,оZозарозділоIvіПііі.витрніимАйБутніх пЕріодівБАлАнс 1177 -)

1l80

1І95 13763 26689
1200 -

1300 208з 13 216589 '

І                                пАсив код На початок на Іdнець
рядка звіп[ого пеі]іоду звітною періоду

1 2 3 4
і. влАснии кАпітАл тА ФінАнсовий рЕзультАт
Внесений капітал 1400 906098 906098
Капітш у дсюцінкахФінансовийрезуjіьтат l410

1420 -704028 -961883

Капітш у підприємсївах І430

резерви 1440

Цільове фінансування 1450

Усього за розді]іом І 1495 202070 -55785

ІІ. 30БОВ'ЯЗАННЯ
довгострокові зобов 'язання:

за цінними паперами l500 -
за кр€ди"и ]5l0

інші довгwтроі{ові зобов `язангія I520

Поточна заарюваність за довгостроковими зобов 'язаннями 1530

Поточні зобов 'язання ..
за гілатежами до бюджету 1540 1018 58404
за розрахунками за товари, робс", посі]уги I545

за кредитами 1550 -

за одфжаЕ]ими авансами І555

за розрахунками з опла" праці 1560 4202 144265
за розрахунками із соціальною сті]ахування 15б5 68393
за внутрішніми розрахункамw '570 1023 1312

інші поточнj зобов'язання, з них: 1575 -

за ціііними паперами 1576

Усього за роздdіом ІІ 1595 6243 272374
іп. зАБЕзпЕчЕння І600



І!!±дg±g!димАйБутніхпві.іодіЬБАлАнс
1700

l l

1800 20831з 216589

Керівник (посадова «оба)

Головний бухгалтер (спеціаj7jст,
і]а якого покладеііо виконання
обов'язків бухтаггтерсько.і. служби)

ґz-j7Z//f ,%с? ,

Богдан ІІОРОШ

Натаііія XOJIAH ИЧ


