
Додаток l
до Нацiоншьного положенм (стаЕдарту)
ОУШерського облiку в дерщцому ceцopi l0l
<rrодакц Фtншсовоi звiтнфтЬ)

Устапова

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
rосподарюваннrI

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: грн
перiодичнiсть: промiжна

Охтирська загальноосвiтня школа I-ПI сryпенiв J\bl
О_ х;ирськоi MiclKo_] рали CyMcbKoi обласri

Коцунальна оРlапiзачЩ (vcTaнoBa, заклад)
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
Загальна середня ocBiTa
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за розрtйунками lз соцl,шьного страхування l l40 24з64 26965

за внутрiшнiми розр,lхунками l145

iпша поточна дебiторська заборговаrriсть 1 150

Пgгочнi фiнансовi iнвестицii 1 155

гроu,tовi коuлmu mа tx еквiваленmu разпоряdнuкiв
бюdасеmнuх KotMmiB mа dерэtсавнuх цiльовuх фонdiв у:

нацiопа,чьнiй вапюпli, у mому чuслi в: l160
,1,724 39408

Kacl 1161

казначеuсmвl, 1 I62
,7,124 39408

усmановах банкiв 1Iбз

0орозi l 1б4

iноземнiй вмюmi 1 165

Кошmu бюdсюеmiв mа iqlaux toieHmiB на:

единому казначейському рахунку 1 l70

ршунках в усtпановах банкiв, у mому часлi в: 1175

нацiональнiй валюtпi l 176

iнозелцнiй валюmi 1 I77

Iuшi фiншrсовi активи 1 180

Y"*ei,о роrаiлом П Ф l 195 з2088 66з,lз

III. ВИТРДТИ МДЙБWНIХ ПЕНОДIВ Dа0
1з00 2|46160 2102620

пАсив Код
рядка

.На початок
звiтного перiоду

IIа кiнець
звiтЕого перiоду

и00 Т

l4l0 
l

re
_t-|

4

523666l

Фiншlсовий резудьтат |420 -2582564 -381411.,7

Капiтаrr у пiдприсмствах l 4з0

Резерви 1440

Щiльове фiнансування 1450

Ycbozo за розdiлом I l495 2048481 L361944

ш. зоБов,язАнIхя
Щовzо cmpoKoBi зоб ов' ж aHrп :
_

за цrнЕими пяперами

за кредитами

iншi довгостроковi зобов'язання

fIоточна заборгованiсть,за довгострокоэgцglоtбов'язggrпли

1500

15ю
l5ю
15ю

за шuтежа}4и до бюджец 540 415| |9926|

за розр!D(уЕк,lI\{и затовари, роботи, поjlýци 545 l9995

за кредитами 1550

за одержшшми аваIIсами 555

за розрахунками з оплати прац1 560 l961з 836936

за розрiйунками в соцrального стtlхування 565 216780

за внуц)lшЕlми розр€tхуЕками 570 733l5 66610

iнmi поточнi зобов'язання, з них: 5,75 l034

за цiцними пашер(}ми 576

Ycbpzo за розliлом II 1595 9,16,19 lз40676

ПI. ЗДБЕЗПЕIIЕННЯ 1600



Ipgcca ШУЛFЩ.ЕН,КО

Нiрttлgлiя 9ИДQРЕЦКQ
аrфI

l

l,
I

l

Керiвник (посадова особа)

Головцlй бухгалтер (спецiалiст,
Еа якого покпадеЕо викоIlання
обов'язкiв бухгшrтерськоi служби)


