
Установа

Територiя

Органiзачiйно-правова форлrа
господарювання

орган лержавного управл i ння

Вид економiчноi дiял ьнос гi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Korп,Ha"-rbHrtr"t заклад "Полтавський мiський заклад-
чентр фjlучно.о .д_о_qоj]" населення "Спорт для Bcix"

Полтава

Iншr органiзаuitlно-lrравовi форлrи

MicbKi, районнi у MicTax ради та ix виконавчi оргаЕи

OcBiTa у сферi спорry та вiдпочинку

БАлАнс
на 01 квiлпня 2020 року
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Додаток ] до Нацiонмьною положоння (стаЕдарту)
бухl,оrrерського облiку в 11ержавпому ссшрi 101
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Форма }l}1-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду
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II. ФIн\нсовI Активи
,: - _.:_.'_.: :зliilgрgька заборгованiсть 1 100

Jл";_,,...-лlлркос i фiнансовi iнвеспшtqit, у пtому чuслi: 1110

__.:_ _j*a:;1. Kll\1 акЦlи 1111

j:.-.: .: .:-"1 1,_lрrпt участi в капiталi 1||2

Попочtщ dебimорська з абор zованiсmъ :

]: ] ]::\,, Hi::,,1ii ] бюдrкетолt 20

зэ розaз\\r:к]],1;{ за товари, роботи, послуги 25

30

зе BI1-]3EI1\li1 эв-lнса\fIl 35
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ьffiffi



розрахунками iз соцiального страхування

iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Поточнi фiнансовi iнвестlrцii
Гр ошо в i ко ulmll m а i'x е к в i в a,l е н m Lr р о зtl оря.d t ttt к i rl б ю i)..,tt. е tll н t tx

r9yly mа dерэtссtвлttLх tli,lboBttx фонdiв l,.

нацiональнiй валюпti, у пtолtу чuслi в:

коu,lmu бюdэюеmiв mа iHluux клiенmiв на;

в усmановаж банкiв, у mому чuслi в:

Iншri фiнансовi активи

lIL ВИТРЛТИ МДЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ

245ltз0

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтпого перiоду

1 2 J 4
l. B'f \снии кАIIIтАл тА ФIнАнсовиЙ рЕзультАт
внёсеr*й капiтал 1400 з9зl64 з9з164
К:::: :_: .,, :LloIIiHKax 1410
ФЬансовий результат 1420 -148034 -144624
К.::_:-.', Г:ПРtlСlrСТВаХ 14з0
Р;::: з,i |440
Ц:-::::::.зчсrъання 1450
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за р,зраryЕй}fi за товари, роботи, послуги 545

550
: : _ :.:]::::.:],|;i аВансе}lи 555
за розраýlflйп*r з оплати працi 560
] j : _ -_::],.-, :i,:rllt iз соцiальноIо страхування 565
_. ...:-: ",;iirli 

розрахункаI\{и 570
..--. -_.:aq:] з..бов'язанrrя, з них: 5,75
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!cbozo за розdLlо,+t II 1 595
IIL з,lБЕзпЕчЕння 1600

l l40
за внутрiшнiми розрахунками 1145

1150
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] 1б2
чсmановах банкiв l1 бз
dорозi 11б4
iнозелl,tнiй валюmi 1] б5

цчн9му казначейському рахунку 1170
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нацiонапьнiй валюmi 1] 76
irtозаwiй валюmi

1 180
Ycbozo за розdiлом II I1 95

1200
Б_{.-IАнс l300 24854а



Керiвник (посадова особа)

lЪловний бухгал l ер ( спеItiа. tic t.

на якого покладено вl{конання
обов'язкiв бr,хгалтерськоi служби)
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