
Додаток 4
до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі

101 "Подання фінансової звітності"

КОДИ
     Дата (рік,місяць,число)   2018   01   01

  за ЄДРПОУ 34566241
  за КОАТУУ 4810137200
  за КОПФГ 420
  за КОДУ 1009
  за КВЕД 84,11

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна.

    ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік

Форма № 4-дс

Стаття Резерви Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на початок року 4000 53130018 --- 2547504 --- --- 8426 55685948
Коригування:
Зміна облікової політики 4010 --- --- --- --- --- --- ---
Виправлення помилок 4020 10382 --- 1291 --- --- --- 11673
Інші зміни 4030 4581179 --- -4633794 --- --- --- -52615
Скоригований залишок на початок року 4090 57721579 --- -2084999 --- --- 8426 55645006
Переоцінка активів:
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 --- --- --- --- --- --- ---

4110 --- --- --- --- --- --- ---
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 --- --- --- --- --- --- ---

4130 --- --- --- --- --- --- ---
Профіцит/дефіцит за звітний період 4200 --- --- -4882067 --- --- --- -4882067
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 --- --- --- --- --- --- ---
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 --- --- --- --- --- --- ---
Інші зміни в капіталі 4290 24659298 --- 23149 --- --- 14749735 39432182
Разом змін у капіталі 4300 24659298 --- -4867088 --- --- 14749735 34541945
Залишок на кінець року 4310 82380877 --- -6887823 --- --- 14758161 90251215

  Керівник                          ____________ Ю.Й.Любаров
                                                                                    (підпис)                                                                           (ініціали, прізвище)

  Головний бухгалтер        _____________ Н.М.Страшенко
                                                                                    (підпис)                                                                           (ініціали, прізвище)

"15"  січня  2018 pоку

Установа/бюджет  Управління з питань культури та охорони культурної спадщини 
Миколаївської міської ради
Територія 54017, м. Миколаїв, вул. Фалеєвська 22, Центрального району
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування
Орган державного управління  Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Вид економічної діяльності  Державне управління загального характеру
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Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних 
активів
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