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Д одаток 4 до Н аціонального положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку і» державному секторі ІОІ 
«П одання ф інансової зв ітності»

Установа

Територія

О рганізац ійно-правова форма 
господарю вання 

О рган держ авного управління 

В ид економ ічної діяльності 

О диниця виміру: грн 
П еріодичність: річна

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
"Реутинський професійний аграрний ліцей"

Реутинці

Державна організація (установа, заклад) 

Міністерство освіти і науки України 

Професійно-технічна освіта

Дата (рік. місяць, число)

за Є ДРП О У

за КО АТУ У

за КОГІФГ

за КОДУ 

за КВЕД

2021

КОДИ

~оГ

02547257

5922687201

425

11085

85.32

Звіт 
про власний капітал

за 2020 рік

Форма №4-дс

С таття
Код

рядка
В несений

капітал
К апітал у 
дооц інках

Ф інан сови й
резул ьтат

К апітал  у 
п ідп ри єм ствах Резерви

Ц ільове
фінансуванн я Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Залиш ок на почат ок року 4000 2651623 4032459 -66067 76324 6694339

Коригування:

Зміна о б л іко в о ї ПОЛІТИКИ 4010

Виправлення помилок 4020

Інші зміни 4030

Скоригований залиш ок на почат ок року 4090 2651623 4032459 -66067 76324 6694339

Переоцінка активів.

Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних 
інвестицій

4110

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120

Д ооцінка (уцінка) довгострокових біологічних 
активів

4130

П роф іцш н /дефіцит за звітний період 4200 -386420 -386420

З більш ення капіталу в підприєм ст вах 4210

Зм енш енн я капіталу в підприєм ст вах 4220

Ін ш і зміни в капіталі 4290 -7529 -7529

тазом змін у  капіталі 4300 -7529 -386420 -393949

З ал и ш ок  на к інець рок у 4310 2644094 4032459 -452487 76324 6300390

Керівник (посадова особа) 

Головний бухгалтер (спеціаліст, 
на якого покладено виконання 
обов’язків бухгалтерської служби)

Валерій ЧЕЧЕЛЬ

Лід ія СТРИКУН

№  щт
н* а
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