
ji
ло НацiоilшыlоIо IlоложенЕя (стfirлФту)

бухвllсрсь\оtообfiку в]ержмlIому ccNlopi l0l
,,поJання фiнапсовоi звi lнфтiч

Долаток l

Дата (piк, мiсяць, число)

за сдрпоу
коrrгуrrальна установа ",щнiпровський мiський
територiаJIьний центр соцiЕlJIьного обслуговуваIrня

(надання соцiальЕих послуг)" .Щнiпровськоi Micbкoi

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюваЕня

фган лержавного управлi ння

Btt.] економiчноТ дiяльностi

Олrtниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

ради

.Щнiпро

Комунальяа ортан!зачiя (устаноръ 1ч{ад)
Мiнiстерс-гво соцiалъноi пол1111 g Украiни

Наданш соцiальноi допомоги без забезпечення

прокиваЕня для осiб похилого BiKy та iнвалцiв

заКоАТУУ

заКоПФГ

закоду

заквЕд

БАлАнс
на 01 сiчня 2020 року

коди
2020 01 0l

42920ззt

1210100000

430

|10,74

88.10

Форма J\Ьl-дс

Актив

l

Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

IIа кiнець
звiтного перiоду

2 3 4

т I{E'dITIrA[{(-()BI АктиВи
Ot HoBHi мубu:

l] L Р в i с' н с1' t (1Р l]l i t' lll ь

зн()(,ffi

1000 4з466|2

100 l 9700666

]002 5354054

1010

пе pBi(,H.! BL| pпli L,пl ь

зно(,

Ц:lзцуулэлl:лцуу:_
пеиiсна варmit,пtь

_ _н а ксlпuчена а,у о рmttз ацiя

IIезавершенi капiтальнi iнвестицii

l0] 1

10I2

1020

I02l
102 2

1030

ппtпаl hloпo2l.altl 1040

_tlepBic,Ha 
варmiспь

._
_нако 11чче на a.|r о рlп Llз ацlя

].rпаси

Вlrробниttтво

I041

1042

1050 l 189266

1060

1090поточнi бiологiчнi активи

Ycbozo за розdiлом I 109 5 5535878

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
пабi тппеькя зябопгованiсть 1 100

,Щовzосtпроковi фiнансовi iнвеспuцit, у mому чuслi: 1 110

цiннi папери, KpiM акцiй , .

акцii та iншi форми участi в капiталt

11l1

1 l12

Поmочна D ебimор ська з аб ор ?о в a+i сmь :

за розрахункаN{и з бюджетом 1120



за розрilхункаN,Iи за товари, роботи, послуги 25 80

за надшfiми кредитами 1з0

За ВИДаНИМИ аВаНСzlIvlИ 1з5

за розрахунками iз сотIiальното страхування 140 98248

за вкутрiшнiми розр.lхуЕк.tп{и |45

iнша поточна дебiторська заборговzlпiсть 150 44з

Поточнi фiнансовi iнвестицii 155

Гроuловi коuлmu mа ix еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюDuсеmнuх Kou,tmiB mа dерсrcавнuх цiльовuх фонdiв у:

нацiональнiй валюtпi, у mому чuслi в: 1 160 28854

Kacl 1 161

казначеuсmвl 1 162 28854

yc|l1aHoBax OaHKLB 1 163

dорозi 1 164

lноземнlu всrлюml I 165

Коtlлпu бюdэlсеmiв mа iнtцuх K|ti€HmiB на:

€диному казначейському рахуЕку 1 170

рахункж б услпанов{lх банкiв, у пlому чuслi в: 1 175

ч all l о н a,.l ь Hlu в а,ц ю m l l I7б

iнозе,\lнlLl валюml 1 177

iншi фiнансовi активи 1 180

ý'сьоzо за розdiлом II 119 5 |2,7625

I IL В И ТРДТИ МДЙ БrТН IX ПЕ PI ОДIВ 1200 l245з

Б_\. L{Hc 1300 56,7 5956

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 э 4

I. ВJАСНИЙ КДПIТДЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТА
внесенltй капiта,ч 400 97006бб

Капtтаl у доочiнках 410

Фiнансовий результат 420 -4|22958

KaliiTar у пiдприсмствах 430

Резерви 440

I_Jr",rboBe фiнансування 450

Ycbozo за розdiлом I 1495 55,I,7,708

II. зоБов,язАння
.1 о веосmр око Bi з об ов' жання :

за цiнними паперами 1500

за кредитаN{и 15 10

ilrшi довгостроковi зобов'язання 1520

Поточна заборгованiсть за довгос,троковими зобов'язzlннями 15з0

гl оltlочнi зобов'язання :

]а ll,jIa,leжal\tI1 ло бюджеrу 540 |1414

за розрахункаr.{и за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

за одержаними авансаNIи 555

за розрахунками з оплати прашi 560 86174

за розрахунками iз соцiального страхування 565

за внутрlшнlми розрахунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 5,75



ffi
Керiвник (посадова особа)

Го.rовний бухгалтер (спецiалiст,

на якого покладено виконання
обов' язкiв бухгалтерськоi служби)

Бi,невська НВ

Копшпьченко TI

|5,76

Ycbozo за розdLцом II
IIL зАБЕзпЕqЕння

-

1 595
98248

1 600

1700
l у. JUлчлrr

БАJАнс 1800 5675956


