
до Нацiояшь,оФ пФфяяя GФiргу)
бrшrtлськоФ о6],,ку в rёпюнфу c.Kopi l0l

"пUданн, фiнdфfui ]9inфTi,

Дат0 (!iK, мiсяць, ч схо)

коди
202l 0,7 01

0l0з9040

65l0136900

38094

70.10

Установа

Територiя

Оргапiзачiйно-правова форма
господарювання

фган державного уцравлiння
Вид скономiчноi дiяльностi

одиниця вимЫ: грц
Перiодичнiсть: промiжва

Бассйвовс управлiявя водlих pecypctв вижЕьою

.Щнiпра

Державна оргаlriзацiя (устацова, заклад)

Державне агýятство водних pecypciB Украiни

Дiяльнiсгь головfi их управл iнb (хед-офiсiв)

за еДРПОУ

за КоАТУУ

за копФг

за КОДУ
за квЕд

Форма Л!l-дс

На кiнець
звiтною перiоду

на початок
звiтпого перiоду

Код
рядка

4з2l

I. НЕФIНЛНСОВI АКТИВИ
l467з9350810а0
з29,71з502|100lпервiсна варпiспь
l830з415lзl?9788657l!002

l00858510085851010I ввес п uцiit в а н epyxoMicttt ь :
3706l283706l28l0l lпервiсна варпliс lь
269154з269151зl0] 2
ll427681,1472981020It e,+t а п ер i e,t ь п i ак п u в u :
1248654l253184102lпервlсна варпlспь
l05886l058861022

н а ко пuч е н а ал о р,п u з ац й
l38680,158lз82l540ll030Незавершепi капiтальнi ilтвеотицii

1040
Довzо с tttp око Bi б iол о ziч Hi акп цо u :

l01lпераiсна ворmiспь
1042нокоп1]че а afulорпuзацlя
1050

l060Виробництво
1090поточнi бiологiчяi активи

164l730479|642,7 506961095Усьоzо эа розliлом I
II. ФIНЛНСОВI АКТИВИ

l l00Довгострокова дебiторська заборюванiсть
1110

Довzо cn|poKoB i ф it lol!coBi iлвесtttuцii, у lпому чuслi:
l11 lцiняi папери, KpiM акцй
Ill2aKuii та iяшi форми участi в капiталi

Попочн а d еб iпорська забореованiсmь
з1151 120за розрахунками з бюджgгом

2169859520062855
за розрfu\ун ками за товари, роботЕ, послупl

11з0за наданими кредит,lми

Суворовський

БАлАнс
,ra 01 лuпня 2021роь!

425

лктив

ocHoBHi 3аеобu:
|462591]'29

з260483700

Запаси
з9,782283 33505160

l125



9з001lз5
за виданими авансalми 670626з44807l140
за розрахуЕ ками iз соцiальвого стрчlхуЕмяя

1l45
за вцу]рlшвlми розрахувками 2048з4l92з2426|2l l50
iнша поrочЕа дебiторсь ка заборгованiсть

Поточнi фiпансовi iввестицii
оряJ вHlll{7енlпва.1 ueKBllxlulпu розпoBlul коГро

lBdboBllx уBHlBаа фонв п цlлкоlлпш ep)tcadэlсепнбю 569l3634з56790l5ll60ву 49469з62061 l61
56864165l162

l 16збапiв
l164

dорозi
I]65

iноземнiй вLпюmi

Кошпч бюdссеmiв mо iHulttx MieHпtB на
l l70

единому казначейському рахунку
1175вбан у омураху
1176

нацiонапьнi|i валюmi

iнозе,мнil| вааюп|

lяшi фiвансовi акгиви
99,77 55,7 479ззз064l l95ycbozo за розlйоп. II

1200
пI. витрдти мдЙБутнIх пЕрlодIв

l74l506053|122l'l1,702

на кiпець
звiтного перiоду

на початок
звiтного перiоду

код
рядкаплсив

4з

зулБт тЕйив рсн от IHAФллпIткАиивл сн
з226rз0\,l51400

ввесеЕий капiтал з9зl28з,|39з I2837
Капiтм у дооцlвкм

-1,1 ц1 456200_168з54789з|420
ФiнаЕсовий результm

I4з0
Каrtiтал у пiдприсмqfвах

Резерви 1з16442зз1з7I79l?61450
Цiльове фiяавсувавfiя 16928778з7|1|9o,142951495ycbozo 1ц розdLпом I
ш. зоБов,язАннrI
,Щовеосmроков i зобов'язання:

l500
за цiвяими паперами

l5l0
за кредитами

l520
iншi довгостроковi зобов'язання

15з0миязанняи зобовоковимсть азза довrострпсrгочн аборгован

попочнi зобов'язанtа 14l86672004
за платежами до бюдхсту

41125435249596з
за розрахун ками за товари , роботи, послуги

l550
за кредйтами бI194294486ll555
за одержаними авансами бз03Iз29835ll560
за розрахунками з оплам працl

l565
за розрахункам и iз соцiального страхуваЕня

за вЕутрlцнIми розрlцуяками 55ll7з
iяшi пmочнi зобов'язанвя, з них

за цiяними паперами 486282lбзOз74071595ycboto за рйliпоrl II

lпа

з5642809

в

1177

I l80

1300Б-LrIлнс

2
1

l. з26зз76961

14l0

\440

l540

l545

l570
126228l575

l576



I2oo дНIIРI€НКо

Напалiя БЕЗПдЛоВА

Керiввик (посадова особа)

Головяий бухгштер (спецiмiст,
яа якоrо покJlадеЕо викояа1Iм

Фов'язкiв бухгалтерськоi служби)

ffi

1600
ПI. ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ

1700пЕн,одlвМДЙБУТНIХIV. оходид, l74I50605з|122]L||,l02


