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Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

фган державного управлiння

вид економiчноi дiяльностi

Одиниця випriру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Комунмьна установа "flнiпровський мiський
територiмьний ценlФ соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг)" !нiпровськоi MicbKoi
Ради

,Щнiпро

KoMyHa,rbHa органiзацiя (установа, заклал)

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiни

Надання соцiальноi допомоги без забезпечення
проживання для осiб похилого BiKy та iнвалiдiв

БАлАнс
на 01 ilсовmня 2021 року

Додаток l
ло IIацiоншьпого попожсвня (стандарry)
бухгдтерського облiку в держаsflому ceшoPi l0l
<Ло]tаttttя фiпаtIсовоii звirlrс,гi>

.Щав (piK, мiсячь, чичо)

заедрпоу

за коАтъ/у

закопФг

закоду

за квЕд

ý*

коди
2021l l0 l ot

42920ззl

l210100000

430

1,7074

88.10

Форма ЛЬl-дс

Актив Код

рядка

на початок
звiтного пэрiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 3 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 172419|l

ttepBicHa варпliспtь l001 23217089

знос l 002 5975 l 78

IH в есmuцiйна HepyxoMicmb : 1010

первiсна варmiсmь l011

знос l0l2
HavaпtepialtbHi акmава : 1020

первiсна варmiсmь I02l
н ако пu,ч ена амор muз аt liя l 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l030 l679771

,Щ о ве о сmр о ко Bi б iоло еiчнi акmu в ц : 1040

первiсна варmiсmь 104 ]

н ако пuче н а амор muз ац iя 1042

Запаси 1050 1з70730

Виробництво 1060

поточнi бiологiчнi активи 1090

Усьоео за розdiлом I 1095 202924l,8

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
{овгострокова дсбiторська заборгованiсть 1 l00

,Щовzоспtроковi фiнансовi iнвесmuцii, у mому чuслi: 11 10

lll1
акцii та iншi форми участi в капiталi ll|2

П оплочна d еб im ор ська з аб ор z о в aHicmb :

за розрахунками з бюджетом l l20
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фонdiв у:
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На початок 
\звiтного перiоlУ

iз
i

Код
рядка

l1

' _-=:;;;я;;rvпiП гг@
l410

L

1420

igяцспRий Dезудьтаг l430

ЙГ---..----.-.----.-д, у пиприемствах

Резерви .

ГЬ*r. фiп*суванrul

aУr*rБ" о"UИ",I
ЕЭбГов,яздння
ЙБ-оurоrпrро*ы,оаоч,*оппп'ГЪГi*"n''и папераrttt

1440 l64990

1450 2023081 1

1495

т_- t_
l 500

1510

1 520

1530

,_**""*бaрa-"*"iстьзадовгосТРокоВи -f- |9,1,79ffi1540

1 545

l 550

за Kpe,.llrTa\llI
--lJlo-**u*миa'a*ca*'l

l 555 s3495
----

1 560

*ББ.*уп*чg::чg*gдg1 1 565

1570

157 5

тншi поточпi зобов'язавнп,

-d
1125 i

1lбl 6290

1 135 103274 l

-=

1 140

i 145

1 150

l 155

ЕБt rJ--.
1 160

1 lб1 881 13

1 l62

тп"uачейспвi 1 163

1 164

1 165

1 170

1175

l 17б

1 177

1 180 |9161,|

1195

1200 20490095

1300
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Фщffi
Керiвник (посадова особа)

Головний бухга,rтер (

на якого покладено
обов'язкiв бухгаlrтсрськоi с Теlпяна КоПИЛъЧЕНКо

J*

за цiнними паперtlпlи l 576
Усьоео за розdiлом II 1 595 259284
пI. зАБЕзпЕ.IЕння l 600
IV, ДОХОДИ МДЙБWНIХ ПЕРIОДIВ l 700
БАлАнс 1800 20490095
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