
Додаток 12

до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов'язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 5 розділу II)

Довідка

 про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з

бюджетними коштами

станом  на  01  січня 2021 року

Український науково-дослідний інститут протезування,

протезобудування та відновлення працездатності
ГУДКСУ у Харківській області

(найменування установи-клієнта) (найменування органу Державної казначейської служби України)

       Станом  на  01  січня 2021 року  залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:  

№ UA418201720343140002000004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA518201720343161001200004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

617487,67 ( Шістсот сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 67 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA908201720355149004000004795 Небюджетні рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA358201720343170001000004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA788201720343171001300004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

1,34 ( Одна грн. 34 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA848201720343141002300004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

10826,27 ( Десять тисяч вісімсот двадцять шість грн. 27 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)



№ UA578201720343131002200004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

105841,27 ( Сто п`ять тисяч вісімсот сорок одна грн. 27 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA608201720343191003100004795 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

             Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки

коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник Антоніна САЛЄЄВА

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ніна БАБАЄВА

(підпис) (ініціали, прізвище)

" 26 " січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 26 " січня 2021р.

Штамп казначея

(підпис)


