
Установа

Територiя

фганiзацiйно-правова форма
господарювЕIнIUI

фган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

,Щержавний вищий навчальний заклад "Приазовський
державний технiчний унiверситет"
Ilентральний

Д9пж,9вн1 ор_ганЪач!1 (чшанова :ryчд)
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Вища ocBiTa

БАлАнс
на 01 сiчня 2020 polcy

Додаток 1

ло Нацiоямьff ого положенвя (стандарry)
бутвmсрського обпiку в хержвЕому ccкTopi l 0l
<Подання фiнансовоi звimостi>

flaTa фiк, йсщь, шшо)

заедрпоу

закоАтуу

закопФг

закоду
за КВЕ,Щ

коди
2020 01 01

020,/0812

1412336з00

425

1 1085

85.42

Форма Л}l-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 z J 4

I. НЕФIНАНСОВIАКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 2,749з0515 275968590

первlсна варпrcmь 1 001 з52441,701' з56260568

знос 1002 7,751,1,|86 8029 1 978

Iнвесmuцiйна HepyxoMicmb: 10l l)

первiсна ворmiсmь 101 1

знос 1012

HeMaпepiMbHi окпuвu: 1020 41зз34 480499

первiсна варmiсmь 102 1 4,7ззз4 480499

н акопuчен а аморmuз ацiя 1 022

Незавершенi капiта,чьнi iнвестицii 1030

Щ oBzo сmр око в i бiол о ziч Hi акmuвu : 1040

первiснсt варmiсmь 104l
н акопuч ен а аJrrорmuз ацlя 1 042

Запаси l050 1579930 18280,11

Виробництво 1060

поточнi бiологiчнi активи 1090

Ycbozo за розdiлом I 1095 27698з7,19 2,782,7,7166

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 100 425з10 40з867

Щовzоспtроковi фiнансовi iнвесmuцti, у mому чuслi: 1110

цiннi пшlери, KpiM акцiй 111i

акцii та iншi форми yracTi в капiта"ri 111,2

Поmочна d ебimор ська з абор2о BaHicmb :

за розрах}ъкаI\{и з бюджетом 120

за розрах}цками за товари, роботи, послути 125 110з826 24548,76

за наданими кредитilми l30
за виданими авансами 135



за розрiй}ъками iз соцiального стрi}х}ъfirня 1 40 12127з 3 1 0828

за вIrутрiшнiми розрахуЕк.rми l 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 50 21585 3,141з

Поточнi фiнансовi iнвестицii 1 55

Грошовi коlаfпlt mа iY eчBiaa,leHшu розпоряdнuкiв
бюdэlсеmнuх KoulmiB mа depucaBHtlx цiльовuх фонdiв у:

нацiоналlьнiй ва,lюmi, у mому чuслi в: 1160 3\82997 800740б

Kaci ] 161 8844 |,716,7

казначеuсmвl 1 162 з1,7415з
,79902з9

успtановах банкiв 1 1бз

dорозi 1]64

lнозе-iltнlu валюlпl 1 I65 8,72464 1,|9|,745

Кошmu бюdэюеmiв mа iHtaux toieHmiB на:

€диному казначейському рахунку 1 170

рахунках в усmановах банкiв, у mому чuслi в: I 175

нацlона]lьнlu вмюпl I 176

lноземнIu валюml 1 177

Iншi фiналrсовi активи 1 180

Ycbozo за розdiлом II 1195 бзз3455 124061з5

II I. ВИ ТРЛТИ МДЙ БWНIХ ПЕ PI ОДI В 1200 19842 20899

|.3$t}= 28ззз7016 290104200

пАсив Код
рядка

на початок
звiтног0 перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. влАсниЙ кдпrтдл тА ФIнлнсовиЙ рЕзультА
внесений капiтаrr 400 202948112 206,114144

Каrriтал у дооцiнках 410 14996692з 14996692з

Фiнансовкй резуJътат 420 -,7266зз13 -695856 1 з

Катriтал у пiдприемствах 430

Резерви 440

IJiльове фiнансуванllя 450

Ycbozo за розdiлом I 1495 280251,722 28,7155454

П. ЗОБОВЯЗАНIIЯ
! о в z о с mр о ко Bi з о б о в' ж ання :

За ЦlЕIIИМИ папеРаI\dИ 1500

за кредитаI\,{и 15 10 425з10 405692

iнrпi довгостроковt зобов'язання 1520

Поточна забортованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1 5з0

Поmочнi зобов'жання:

за ппатежами до бюджеry 540 2256,7 54742

за розрахунками за товари, роботи, посл}ти 545 900

за кредитами 550

за одержаними авансilми 555

за розрахункzlми з оплirти црац1 560 1 0565 1 256940

за розрilх}т{кitп,{и iз соцiального cTprlxyBaHHJI 565

за внутрiшнiми розрах}rнкаI,r{и 570

iHmi поточнi зобов'язшrня, з них: 5,7 5 25з0926 2831з,72

за цiнними пilпераIйи 5,1б

Усьоzо за розdiлом II 1 595 з085з54 з548,746

ЦI. ЗАБЕЗПЕIIЕННЯ 1600

БАлАIIс



Керiвник (посадова особа)

Головний бцгалтер 1спеllizuriст.
на якого покладено виконання
обов' язкiв бухга,чтсрськоi служби)

Дl,,шmрiев ВЮ

Шабалiна IЮ

IV. ДОХОДИ МДЙ БWНIХ ПЕИОДIВ 1700

БАлАýс, il.8fis 2833з7076 290,704200



Установа

Територiя

Оргаrriзацiйно-пр€шова форма
господарюванIUI

фгшr державного 5,тrравлiнrrя

Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

,Щержавний вищий навча,тьний заклад "Приазовський
державний технiчний унiверситет"

Щентраlrьний

flержавна срганiзацiя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Вища ocBiTa

звIт
ПРО ФIНЛНСОВI РЕЗУЛБТЛТИ

за 2019 piK

Додаток 2

ло Нацiоншьяого положення (стандарry)
бушмтсрськото обliку в дерхвuому ceкTopj 10l
кПолання фiнансовоi звiпштi>

!ara (piK. мiсячъ. число)

за сдрпоу

за коАт}1/

закопФг

за коду
за квЕд

Форма.}{Ь2-дс

коди
2020 01 01

020708 12

1412336300

425

1 1085

в5.42

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

доходи
loxodu Bid обмiннttх операцiti

Бюджепri асигЕуваIIIil{ 2010 144510618 |0925з444

.Щоходи вiд надання посл5т (виконшtня робiт) 2020 з5566997 29з54495

,Щоходи вiд продажу активiв 2030 7016
,72,1з5

Фiнансовi доходи 2040

Iншi лохоли вiд обмiнних операцiй 2050 102012 |зз2з4

Ycbozo dоюdiв Bid обмiннuх операцifr 2080 1 80 1 8664з 1з 88 lз908

Дохоdu Bid необмiннuх операцiй

Податковi надходження 2090

неподатковi надходження 2 00

Трансферти 2 10

Надходженrrя до державIIих цiльових фондiв 2 20

Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 2 з0
,701',7202 29з44,782

Ycbozo doxoliB Bid необмiннuх операцiй 2170
,70]1,7202 29з44782

ycbozo ioxodiB 2200 187203845 1681 58690

витрАти
Ваmраmu за обмiннltмu операцiямu

Витрати на виконання бюдя<етtrих програIй 22l0 12104101 1 1076381зз

Виrрати на виготовлення продукцii (надшrня послуг, виконання

робiт)
2220 з204242з 28680001

Витрати з продФку активiв 22з0

Фiнансовi витрати 2240

Iншi витрати за обмiнними операцйми 2250 6,72866 53 1 59з

Ycbozo вumрапt за обмiннuмu операцiялtu 2290 15з756з00 1з6849,72,|



Вumраmu за необмiннttлtцu операцiялtu

Трансферти 2300
Iншi витрати за необмiнними операцiями 23 10 зO4з912з з1148,729
Ycbozo вutпраm за необмiннuмu операцiяма 2340 зO4з912з 31148,729
Ycbozo вumрап 2380 \8419542з 167998456
Профiцятlдефiцит з*звfг*ий *еэiод= ] ..:::: , .= з008422 |602з4

II. ВиДАТки БюджЕту(кошторис}) зА Ф}4Iкцrонлльною кIIАсиФIкАцI€ю видАткIв тА
крЕдит}tsАння БюджЕту

Найменування показника Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перrод

попередЕього
року

1 2 J 4
Загальнодержавнi функцii 2420
Оборона 24з0
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440
Економiчна дiяльнiсть 2450
Охорона навкоrrишнього природlого середовища 2460

Житлово-комунмьне господарство 2410

Охорона здоров'я 2480

,Щуховний та фiзичний розвиток 2490

OcBiTa 2500 ] 84l 9542з 167998456

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 2510

УСъоГо: 2520 1,8419542з |6,7998456

III. виконАння Бюд)ItЕту (кошторисD

Стаття Код
рядка

Загальний фонд Спецiальнцй фонд

план на
звiтний piK

факгичпа
сума

впкоцацця зд
звiтцпй
перiод

рiзпиця
(графа 4

MiHyc графа
з)

план на
звiтний piK iз
урахуваIIням

змiн

факгичпа
сума

ВЦКОЕДНПЯ ЗД

звiтний
перiод

рiзниця
(графа 7

MiHyc графа
б)

i 2 J 4 5 6 7 8

доходи
поdаmковi наdюdження 2530

н е п о l апк о в i ноt|ю dж енн я 2540

Дохо]tи вiд власнtlстi та
пiдприсмницькоi дiя:lьностi

2541

Аlмiнiстраrивнi збори та rшtатсжi,

лоходи вiд некомерцir-tноi
господарсько'i дiяlrьностi

Iншi ttеuодатковi tlацхолженIш 254з

Власнi надходжеяня бюджетних

устшов
2544

,ЩоюDu Bid операцiй з капiпшом 2550

Офiцiйнi пронсферпu, з lrm: 2560

вlд оргшlв держшного }дршtrlнш 2561

I]iльовi фоllди 25,10

Н аdю d мн ш d ер мв н ш цiль о в ux
фонdiв

2580

Надходхеultя Пецсiйlrого фоlrду
УкраТни

2581

2зs



Надхоtrження Фондy
зшшьнооСюв' язкового державного
соцiшьного стрuування Украiни на
випадок безробiпя

2582

ЕI4дхолжснlrя Фонду соlliшьного
стржувшня Украiни 258]

Iншi надход2кення 2590

ycbozo ioxoliB 2600

витрАти
ошлата rlpaui i наржчвання на
заробiтну tltary 26 l0

Використшш ToBapiB i пtlслц 2620

Обслуговуваrня борговлх зобов'язань 2630

Поточнi трансфсрти. з них: 2640

оргшш дсржшного упрш;rlння iнших
piBHiB

2641

соцr'шьне забезпечення 26j0

IlIшi поточнi видатки 2660

НерозподiлеI;i видатки 26,70

IТри]tбання основногtl капiтшу 2680

Капiтаlьнj трансфертrr" з Hllx: 2690

органам лержавItоI,о управJllння lнших
piBHiB

269l

Внутрiппrс крслиryвання 2700

Зовцiшнс кредитувацця 27l0

Ycbozo вuпрапt 2780

Прфiшиriдефiuнт за звirяпй перiод

Керiвник (посадова особа)

Головний б1 хгалтер { спецiалiст.
на якого покладено виконання
обов'язкiв бухга,ттерськоi служби)

Дчutлрiев ВЮ

Шабалiна IЮ

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦlЯМИ

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попередньOго
року

Витрати Еа оплаry працi

Вiлрахуваrrrя на соцiальнi заходи 21з9225,7

27ýй

Стаття Код
рядка

1 2 _,) 4

2820 |о,7,7,7з964 96284,758

28з0 2з892909

Матерiальнi витрати 2840 18642769 15940046

Амортизацiя 2850 217з,792 270101з

Iншi витрати 2860 6,72866 5з 1 59з

Усьоrо 2890 1 5з756300 1з6849,727



Додато( з
до НацiоншьноIо положенвя (стандарry)

бlшорськоrо обriку в держшвому ccкTopi l0I
(Поданff я фiнансовоi звtтностj>

Установа

Територiя

Оргапiзацiйно-правова форма
господарюв€IнIUI

Оргшr державного управлiнrrя
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

.Щержавний вищий навча,тьний заклад "Приазовський
державний технiчний унiверситет"

Щентра,rьний

.Щержавна органiзацiя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Вища ocBiTa

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2019 piK

,Щата фiк, йсшь, wсло)

заеЩРПОУ

заКоАТУУ

закопФг

заКО!У
заКВЕЩ

KoшI
2020 01 01

020708 12

l4l2з36з00

425

11085

в5.42

Форма Ns3-дс

Стаття Код рядка За звiтний перiод
За аналогiчний перiод

попереднього року

1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд обмiнних операцiй:

бюджетнi асипrувaшIul з000 1445 1061 8 |0925з444

надходження вiд надання послуг (виконаrrня робiт) 3005 з4945226 285з8207

надходженIш вiд продаяtу активiв 3010 7016
,727з5

iншi надходження вiд обмiнних операцiй 3015 87049 1 з7866

Надходжентrя вiд необмiнних операчiй:

податков1 надходження з020

неподатков1 надходженнJ{ з025

трансфсрти, з них: зOз0

кошти трансфертiв, отримшli вiд органiв державного
управлiння

зOз 1

надходжецня до державних цiльових фондiв з040

iншi надходження вiд необмiнних операцiй з045 2145908 29344,782

Надходжентш грошових коштiв за внутрiтlтнiми операцйми з050 2з\1,7 15280

Iншi надходження 3090 61,18465 1,0,76782

168423816

Витрати за обмiнними операцiями:

витрати на виконiшlЕя бюджетних црограм з 100 |226451,78 10925з444

BиTpaTIt на виготовлення продукцii (надання Irослуг,
виконанrrя робiт)

3110 30091091 264з250,7

витрати з продЕDку iктивlв з115 7016
,72,735

iншi витрати за обмiнними операцiями 3120 87049 1з,7866

Витрати за необмiнними операцiями:

трансферти, з них: з125

Ycbol 0 наliхсяrltеЕь вц опэр*.цiйнаi Дiя.rt*яоетi зs9ý |8,78,74282

' ::.::|::::::.::: ::



кошти трансфертiв органам державного управлiння iнших
piBHiB з126

iншi витрати за необмiнними операцйми з 1з0 2401 1з48 29з44,782

Витрати грошових коштiв за внутрiшнiми операцйми зlз5 14,794 1 l5з5
Iншi витрати з 180 61,76640 107551 8

УсьоiФЬштра:.рiд:9ЗtiЗаЧЩqijsЦý} t ]i.' ,:.]:. ,; .,

{исrшЙ рр KorяTiэ вiд спар*ýiйноi д**аь*lастi,,,.

18301 8322 l663 16852

4855960 2106964

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходженrrя вiд продажу:

фiнансових iнвестицiй 3200

основних засобiв 3205

iнвестицiйноi HepyxoMocTi 3210

нематерiа,тьних активiв з2|5
незавершеЕих капiтатьних iлвестицiй з220

довгострокових бiологiчних активiв 3225

Надходжентrя цiльового фiнансування з2з0
Iншi надходхення з2з5 з761411 з840244

Ус ього надхOдiк,еfi 

',Bin 
*к*ст*цi*нgi лйrьýой з,l6141,7 з840244

Вицlати на придбшrня:

фiнансових iнвестицiй з245

основних засобiв з250
iнвестицiйноi нер5жомостi з255

нематерiа.rrьних активiв з260

незавершених капiтапьних iнвестицiй з265

довгострокових бiологiчних активiв з2J0

Iншi витрати з285 з,76|41,7 з840244

Надходженrrя вiд:

IIoBepHeHHlI кредитlв з300

отримfшшI позик 3305

отримаЕIuI BйcoTKiB (роялтi) 33 10

Iншi надходження з340

Усього надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi зз45

Витрати на:

надання цредитlв 3350

погашеннlI позик з355

сплаry вiдсоткiв 3360

Iншi витрати 3380

Кориryвання зз85

н,эзазвIтпцfl Е$рfод= 486428з 2|10,109

Затrишок коштiв на початок року з405 4055461 17зз452

Залишок KorrrriB оцlиманий 3410

Залишок коштiв перераховшrий з415 з98,74 з56486

Вплив змiни ваJlютних KypciB на заrrишок коштiв з420 319281 56,7186

Залишок коштiв на кiнець року з425 9199151 4055461

* НаDхоdжutня в напtуральнiй форlli 916з54 15994|4

зl9{}

зл9ý

'3,И8

Ус:ьqгФ,вятрат BiE iБе.iжпiйнаiдigльностi 3}9B з161411 з840244

УсrогФ вllтDдt ýi,ц фi*аЯСовоi дiя.яьн*етi ý390

Чнстий р}т коштiв вiд фiяансовоi дiяльностi з395

3400



* Вuпраmu в наmура:tьнiй фор,lti

Керiвник (посалова особа)

Го:lовни й бухгалтер ( слецiал icT"

на якоrо покладено виконання
обов' язкiв бухга"ттерськоi служби)

9,76з54 |59941,4

Лuumрiсв ВЮ

Шаба,liна IЮ



Долаток ,1

до Нацiоншьноло положенвя (стандар\-)
бук,аrтерськоrо облiку в держшЕому ceKтopi l 0l
(Подавня фiнансово'i звiтностi,

Установа

Територiя

фганiзацiйно-пр€tвова форма
господарюваншI

фган державного )rпр€lвлiннJl
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчца

Керiвник (посадова особа)

Головний бухI,алтер t clreцia,ricT.
на якого покладено виконання
обов'язкiв бухга",Iтерськоi служби)

.Щержавrп.rй вшций навча_тlьний заклад
"Приазовський державний технiчний унiверситет"

Щентральний

.Щержавна оргаяrзацiя (ycTalroBa, заклад)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Вища ocBiTa

Звiт
про власний капiтал

за 2019 piK

!ата (piK. лriсяць. число)

за СЩРПОУ

за КолW

коди
2020 01 01

02070812

1412336300

425

1 1085

85,42

заКоПФГ

закоду
заквЕд

Дvumрiсв ВЮ

lIIабалiна IЮ

Форма М4-дс

Стдтя код
рядка

Внесеццй
капlтш

кдпiтал v
дооцiцках

ФiпаЕсовий
результат

Кдпiтш у
пiдприемстваr Резерви Цiлювс

фiцацс}ъаЕЕя
Рдзолr

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

Зшашок на почапок роху 4000 202948 l ] 2 14996692з -,7266ззlз 280251122

Зrriна oilIiKoBoi Irолiтики 4010

ВипршlrеIпtя лоrrилок 4020 ,71669 ,7l669

Iяшi злtiни 40]0 -2з9I -2з91

CKopuzoBaHu й зсluшок на поч4пlок року 4090 202948It2 |4996692з -725940з5 280321000

l1ереоцiнка акпчвiв,

Дфцlвка (}цiЕка) оснtlвнп засобiв .1l00

Дфцlнка {vцlilкr) яезФерDlених кшlтшьЕлх
1HBecTиUlii

41 10

Лфцiнка (уцlнкаj llемаLерirurыlrtх мrивiв 4 l20

Дфцiнка ()'l(iHKa) довгострокових бiологiчних
активiв

4lз0

Профiцuill /lефiцuill за звitппuй 4200 з008422 з008422

ЗбLlьшення капimuу в 4210

Зменuення копiпаtу в пilпрuеilсйвм 4220

IHmi шiнu в капiйФi 4290 38260з2 з8260з2

Рвом MiH у капiпмi 4300 з8260з2 _1008422 68з,,1,15,1

Зшцшок на кiпець року 43 l0 206"l .14|14 1,1996692з _69jt5613 287155,15,1


