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!,ержавн и й професi й Ho-TexHi ч tl и йt навчм ьн и it

за сдрпоу

за КоА'гуу

за I(опФг

у

коди
202l| 04 | 0l

02544336

803 8600000

.125

I l085

8 5.]2

YcTarroBa

Територiя

Органiзаuiliно-правова форма
господарювання

Орган,rержавного управ,,tiння

Вид економiчноТ дiя.llьносr'i

Одrtниrrя вилriру: грв

Перiоличнiсть: проlчtiжна

.м 
ис l сцтва м, К иr ва"

святошrtнськигr

заклад "Мiжрегiоttальний цснтр K]BeJllрного

.l_] Рgф",] й n9:]9} 
!1 !,: Iз 9cBlT1

за ltBEi (

БАлАнс
на 0l квiлпня 2021 року

Форма,lYэl-лс

Актив Код

рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiолу

l 2 3 4

I. нЕФ|t{Аt|совl AKTll BI,I

OcHoBHi зособu: l 000 12 675 896 12 72l 04l

первiсна l00 1 22 69\ з77 22 678 5]7

lHoc l 002 l00I518l 9 957 496

[ н в е сtпu цiй н а н е ру xoMi с tпь : ] 0l0

эервiсна варmiсmь ]0l ]

]0l2
(I е,ц аm е р i сt l ь н i ак tпu в u : 1 020

первlсна варmlсmь l02 1

аморпluзаtliя l02 2

Незавеоt l нвестицl1 1 030 tt8 822

Ц о Bzo сtпр о KoBi бiолоziч Hi пкmuвu: 1 040

первiсна Baptlliclllb l01 l
н а ко п rrc н а asl орпt t tзсt t 

1 
i я l 012

Заласи l 050 l 828 7lj l 884 l8i

Зиробни tlTBo l 0б0

поточнi бiологiчнi активи l 090

Ycbozo за розdiлом I l 095 1,1 59] 1] 1.1 605 22t

II. ФIнАнсовl лктиви
Ловl ocTpolioBa дебi,горська заборговаlriсть l l00

Цовzосtпlлоковi tlliHaHcoBi iнвесmuцii, у mo:ttv чuсli: 1 110

цtннl папери, крlм акцlи 1lll
акцii та iншi форми участi в капiталi 11l2

|l апо,tl ta dеб iпlорс ька заборzован ic пl ь :

}а розрахунками з бюджетом I]20

роботи, послуги I l2_5

}а нада1,1]N] lt KpejlllTaNl и lI30

EllifftE
t+ifiEi.E

ffiti



х)) lоOOа00:6jOбq,\ ]

Г'о.qOвнttй бчхгалтер ( спецiаliст.
на якого lIокладеllо вllк()tlання

обов я iKtB б5 rt a_t lcpcbKol сл\)iбtl ]

за виданими авансами 35

]а розрахунка}lи iз соцiа,rыttlt о страхуRання 40 47 214 l53 63l

}а вн}трlшнlми розрахунками 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 55

Гроuловi коlutпч mа tx еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdасеmнtм кошmiв mа deplcaBHtM цiльовлм фонdiв у
ноцiонсutьнiй вLqюmi, ! tпому чuоli в: l l60 68 978 285 l5

Kaci l161

казначеuсmвl 1]62 68 978 285 l5

чспtановах банкiв 1lбз

dорозi 1 161

iноземнiй валюtпi 1 165

Kouпttt бюd,ж,еllliв пла illullL\ к.пtснпtiв на:

сдиноN{у казна,;ейськолtу рахун к! ll70
,ац)нкltх в lcma*oBtlx банкiв, у пrом), чuслi в: l l75

Ч tl l I l о н оl1 ыt I 1 l 8 41 Ю П l I 1 176

|нозе,\lнlll ваOюпlI 1 l77

Iпuii фiнансовi активи ll80
Ycbozo за розliлом II 1 l95 l ]6 ]5. ,l38 78!

IIL витрдти млЙъутнtх пврtодtв l 200

БАлАнс 1 300 ] 4 709 687 ] 5 0.1.1 0l

ллсив Код

рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 3 4

ПЛДСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
3несений капiтал 400 22 690,16,7 22 617 927

\апl],alп v дооttlнках l0 бl( бl(

Фiнансовrtй результат 20 _8 l l7 78€ 7 788 l5t

Калiтал у пiдприсмствах з0

Резерви 40

I_{iльове фiнансування 50 88 82]

Усьоео за розdtпом I I 495 l4 662 4l l4 890 ]lil

II. зоБов,язлння
Що Bzoc m рок ов i зобов' яз ан н я :

за цitttlllшtи лаперами 500

за кредитами 5]0

iншi довгостроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 5]0

Поmочнi зобов'язання:

за пlатежаN{li ло оlоджету 540 9 75: 2025l

за розрахункаNlи за l,овари, робо,ги, пос;tуги 545

за кредитами 550

]а одержаними авансами 555

}а розрахунками з оплати працl 560 з,l 52: lзз _]8L

]а розDахунками iз соцiального страхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них 575

]а цlнними паперами 576

Ycbozo за розОiлом II 595 47 274 ]5з 6]

III. ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ l 600

IV. доходи млЙвутнtх пврtодtв 700

БАЛДtIС,,..: i::;l 
, ..':]. ]n,.,.: ::]]: / 1 800 ],1 709 687 l _s 044 с) 12

Керiвник ( поса.llова особа) r/ о-пьzа дВРАМЕНКо
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-_-а' Додаток ]

.lо l Iацlоilа.lьпого по.lожсililя (стаil"rарп )

б\\гаiтсрсьNого об]lк\ s faржавно!\ ccкTopl l(]l

,t-]оlання дrнпнговоi rяiтн,lстi"

Лата (piK, мiсяць_

за €дрпоу

за коАтуу

за копФг

за коду
за квЕд

у

коди
202ll 04 l 0l

02544336

80з8600000

425

l l085
85.32

Установа

Територiя

Орган iзаuiй rIo-llpaвoBa фор\1 а

господарIовання

.Щержавний професiЙно-теЕriчний навчальни й

заклад "Мi)hтегiональниЙ цент ювелiрного

N{истецтва M.KlrcBa"

свяr,ошинськиir

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за I KBapmoJ. 2021 року

I. ФlнАнсовиЙ рЕзультАт дIяльностl
Форма Л!2-дс

Стаття
Код

рядка
за звiтнttй перiод

за аналогiчпшй
перiод

попереднього
ппкч

l 2 _, 4

цоходLI
Цохоdч Bid oбMiHHtM операцiй

Бкlд;кстrl i асllг[Iування 20l0 8 82l 904 6 643 55с

ЦохЙ uй надання пос,пуг (виконання робiт) 2020 288 429 209 039

Щоходи вiд продажу активiв 2030

Фiнансовi доходи 2040

Iншi доходи вiд обмiнних операцlй 2050 29з lз 486

Ycbozo doxodiB Bid обмiннuх операцiй 2080 9ll3270 6 866 07-5

Щ охо0 u в i d н е об.lt i н н tlx о l1e рац i il

Податковi надходження 2090

Неподатковi надходження 2 I00

Трансферти 2l I0

Надходження до державних цiльових фондiв 2|20

Iншi доходи вiд необмiнних операчiй 2lj0 l4 490 6 350

Ycbozo doxodiB Bil необмiннuх оttерацiй 2l 70 1.1 49() 6 j5с

Ycbozo loxoDiB 2200 9 |21 76о 6 872 125

витрдти
В uп ра ttltt за обм i н н ttl,t tt опе рацiя-lt u

Витрати на виконання бюджетних програм 2210 7 7,74 561' 5 857 049

2220 lз7 672 96776

Витрати з продажу акпr!ц 22]0

Фiнансовi витрати 22,10

lншi витрати за обмiнними операцlями 2250

Ycbozo вumраm за обмiннuмu оп!рцЦ!u 2290 7 9l223з 5 953 825

Вumраmu за nеобfu,inHu"tu оп:рацi u
2з00

2з l0 L)84 7 62 786 50с
ншi витрати за необмiнними операчtями

рпб MiH Htl м п оtlеооuiямtt 2340 984,762 786 50с

Ycbozo Bttпtpunt
2380 8 896 995 6 710 325

2390 2з0 765 l32 l0(

flffiч



I l. виддтItI.{ БюджЕту (коIлторису) зд Фун кцIондл ьною кл дс иФl кд цI € ю
ВИДАТКIВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Ill. виконАння БюджЕту (кошторису

Найменуваltня показника
Код

рядка
За звiтний перiол

за аналогiчпий
перiол

попереднього
ппrч

l 2 з 4

Загальнодержавнi функчii 2420

Оборона 24j0

Громадський порядок, бсзпека та судова влада 2410

Економiчна дiяльнiсть 2450

охорона навколишнього природного середовища 2460

Житлово- комунальне господарство 2470

Охорона здоров'я 2480

Щуховний та фiзичний розвиток 249о

Эсвir,а 2500 8 896 995 6 740 j25

соцiаrrьний захист та соцiальне забезпечення 25 l0

УСъоГо: 2 520 8 896 995 6,740 з25

,



IV. ЕлЕNlЕнти витрАт зА оБмlнними опЕрАцlями

Керiвник (Irосалова оrэtlба)

ГоltовнltlYl бухгал-r,ер (спеrtiалiст,

на якого пок"rlадеllо виконанItя

обов'язкiв бухгzuIтерськоi служби)

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiол

поIIередньоfо
nnKv

l 2 J 4

Витрати на оплату працi 2820 5 376 50с 4 064 00(

Вiдрахування на соцiальнi заходи 28з0 l l82 80с 894 lOc

Иатерiальнi витрати 2810 l 295 066 99l 274

Амортизачiя 2850 57 867 445 l

Iншi витрати 2860

Усього 2890 7 9l22зз 5 953 825

I

202 ] l)0й)lп)26з1165 2]
сm 3зЗ


