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}'станова

Територiя

фганiзацiйно-правова форма
господарювання

фган державного управлiння

В Iц економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичвiсть: рiчЕа

ради

.Щнiпро

Yýl9ýр_.р9:9цjg!I91I9}iтц,Уý_тзз
Надання соцiальноi допомоги без заФзпеченrrя
проживання для осiб похилого BiKy та iнвалiдiв

Доf,аток l
до Нацiоваtьноrc по:lоження (щарту)
бухгмтерськоru обIiку в держФному cenopi l 0 1

<Поаапttя фiпапсовоi звiшктi>

заКоАТУУ

заКоПФГ

заКО[У

заКВЕ,Щ

Д@ Фiк, мiсяць, чиФо)

Комунальна установа ",Щнiпровський мiський
терrгорiа.тrьнИйцентРсоцiальпогообсJDговуваIIшI заеrЩРПОУ
(надаввя соцiаrrьrrих послл)",Щнiпровськоi MicbKoi

БАлАнс
на 01 сiчня 2021pot<y

коди
202ll 0l I 0l

42920ззl

1210l00000

430

|,l0,74

88. l0

Форма Nl-дс

Актив Код
рядка

на початоlс
звiтного перiоду

На кiнець
звiтноrо перiоду

l 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 4346612 l5693262

первiсна Bapпictttb 100l 9700666 21630986

знос I002 5354054 593,1724

I н в еспt utliй н а н ерухом i с п ь : 1010

первrсна варmrcmь I0l 1

знос 10l2

I I ел а пt ер i ач ь н i aKttt u в tl : 1020

первiсна варtпiспlь 102 1

н акопччен а аu о р п tuз ацiя I022

Незавершеrri капiтальнi iHBecTltцii 1030 lз2902l

Щ,овz о ctttp о KoBi бi ол о zi ч t li а кпtuв u : 1040

первiсна Baptttictпb I041

н ако п 1,1|! ен а a,Llo р lпu з ац lя 1 042

Запаси 1050 l l8926б l406724

Виробництво l0б0

поточнi бiологiчнi активи 1090

Ycbozo за розliлом I 1095 5535878 18429007

II. ФIНАНСОВI ЛКТИВИ
[овгострокова дебiторська заборгованiсть l l00

,Щовzосtttроковi фiнаttсовi iнвесmuцii, у пlolty чuслi: 1110

цiннi папери, Kpirnr акцiй 1111

акцii та iншi формлr участi в капiтшri 111.2

Поtпочна d ебimор ська з аб ореованiспlь :

за розрахуякамIr з бlоджетом l 120

5*,

ffi



за розрахунками за товари, роботи, послуги 1 125 80

за наданими кредитами 1 130

за виданими авансами 1 135

за розрахунками iз соцiального cщaxyBaнlul l 140 98248 1076з0

за внутрiшнiми розрахунками 1145

iнша пmочна дебiторська заборгованiсть 1 150 44з

Поточнi фiнансовi iнвестицii 1 155

Гроluовi кошtmч mа tx eKBiBaлeHmtt розпоряёнuкiв
бюdлсеmнuх коrumiв mа deprranшLх цiльовuх фонdiв у:

ttalliottmbttiii ва,lюпti, у mому чttслi в: 1160 28854 80l5 l

Kaci 1 161

казначеuсmвl 1 l62 28854 80l5 1

усtпановм банкiв 1lбз

dорозi 1 164

lнозеlltllu вмюlпa lIб5

коuuпч бюdэюепtiв mа iHtuux t<лiенпiв на:

сдиному казначейському рахунку l 170

рахункж в усtпановах баttкiв, у плому чuслi в: 1175

наlllонсLцьнlu валюml 1 176

lноземнlu вtмюlпl 1 177

Iншi фiнансовi акгиви 1 180

Уcbozo за розdiлом II 1195 12,7625 l 8778 1

I I L В И ТРДТI.I МДЙ БW Н IX ПЕ PI ОДI В 1200 |2453

IJUU 56,75956 l 861 6788

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l ) J 4

внесений капiта"л l400 9700666 21630986

Капiтал у дооцiнках l410

Фiнансовлrй результат l420 -4|22958 _4450849

Капiтал у пiдприемствах 1430

Резерви l440

Щiльове фillансування 1450 \3z9021'

!'cbozo за розliлом I I495 557,1708 l 8509158

п. зоБов,язАнIш
Щ о веосm р око Bi зоб о в' язqшtя :

за цiннимlt паперами 1500

за кредитами 1510

iншi довгостроковi зобов'язання 1520

ГIЙочнч .чборгованiсть за довгостроковItми зобов;язаннями l530

Поmочнi зобов'язання:

за платежамIt до бrоджету 540 ll474 20988

за рш}рахункztldи за товари, роботи, послуI,!r 545

за кредитами 550

за одержапrlлlи авансами 555

за розрахункамlл з оплатtл працi 560 86,774 86642

за оозоахуrtкбtrrи iз соцiального страхування 565

за внутрiшнiми розрахунками 570

iншi поточiri зобов'язання, з них; 515
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