
Додffiк 1

до НацоЕФьЕого положешя (ФФцарту)

бжгшерського облiку в держ8gому cefropi l01
<<Подання rЬiнаяювоi звiтýоmiD

YcTa.lroBa

Територiя
Органiзацiйно-цравова форма
господарюваняя

Орган державного упрашiняя
Вид економ iчноТ дiяльностi

Одrшrддя Brш,ripy: грн
Перiодичнiсть; рiчЕа

Пралуцькuй краезнавчuil *lузеil iM- В. I Маацова
Пралуцькоt MicbKot раёа Чернiziвеькоi обласупi

П|лuпука

Колlунмьна орzанiзацiя {усолановц зиашd)

Мiяiспперсmво кчльrпvра YK|taiHtl

(Инкцiювання tпуэеZв

БАлАнс
на 01 сiчнп 2019 роttу

у

г

коди
20l9l 0l 0i

а2224175

7410700000

430

17а94

9l "02

Даfr {рiц мсяФ,

за СЩРПОУ

заКоАТУУ

заКоПФГ

за КОДУ
за КВЕ[

ýgl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтпого перiоду

l 2 J 4

I- нЕФIнАт{совI Активи
(}cHoBHi зособu: rcOа 51 645 59 529

цервlсна варlпlсlпь l00] 997 622 1 021 а79

знос l002 945 977 961 550

IHB ес mllцidlH а неру xo*tielnb : 1010

первlсна варmrcmь t0] l
знос l0]2
Немаmерiальнi скmява: 1020 I 020 l а20

первlсна варlпlсmь l021 l 020 1 020

ч ако пuце н а alta орmuз ацiя l 022

НезавсIэшенi капiтальrli iнвостицii 1030

цовzсеmrоковi бiолоziчнi акtпuва : l 04а

rcepBicHa варrпiстпь l 04]

н ак о пu че н а аJи ор muз ац lя l 042

]апаси 1050 бс бс

Виробництво 1060

поточнi бiологiчнi активи 1090

Ycbozo зо розliлоiчt 1 I095 52 725 60 609

II. ФIНАНСОВI ЖТИВИ
Щовгострокова дебiторська заборговачiсть l 100

Щовzоепраковi фiнансовi iнвесtплlцii, у mому чuачi: 1110

цlн}11 гiапери, крlм акцlи tlt1
акцii та iншi форми 1"lacT1 в каIl1тал1 l112

П аmочна d ебimорська забореованiсmь :

за розрах}.нками з бюдхетом 20

за розрsхункаI\,rи за товари, роботи, ЕосJIуги 25

за надаt{ами кредитаIvIи з0

за виданими авансulN{и 35



за розрахунками 1з соцlальЕого страхуванIIя 40 з 961

за внутрlшншrЕ розрахунками 45

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 50

Поточlli фiнансовi i;rвестицii 55

Гроu,tовi коlаmu mа lx еквiва,хенmu розпоряdнuкiв
бюdэrcеmнuх KoulmiB mа dерэ!савнtlх цiльовtlх фонdiв у:
нацiонмьнiй ва,аюm| у tпому чааli в: 1 160 9 855 8 262

Kacl l lбl
казначеuсmвl ] ]62 9 855 8 2б2

чсmановах банкiв I ]6з

)орозi 1]64

Iноземнlu в&rrюml llбз
Kozamu бюdэюеmiв ma iqu,Ltx юliснmiв на:

едиЕому казначейському рахунку 1 170

оqхунк{rх в усmановах банкiв, у mому час,зi в: 1175

н ац 1 о н ап ь н lu в (L,\ ю rп 1 l !7б

|ноземнau в{rlюml

[ншi фiнансовi активи 1 180

Ycbozo з* розdiлом II 1195 9 855 12 229

UI. ВИТРАТИ МЛЕБУТНIХ ПЕРIОДIВ па0 l з19

БАллнс 13{ю 62 ý8{ т4 151

пАсив Код
рядка

на початок
звiтЁого Iерiоду

На кiнець
звiтIrого перiоду

1 2 3 4

I. ВJЬСНИЙ КДШТДЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
вяесений калiтал 400 52 ба5 60 549

Капiтал у дооцiнках 410

Фiнансовий результат 42а 9 915 9 64l

Калiтал у пiдпри€htствах 430

Резерви 440

IJiльове ф iнансуваттня 450

Уеьоеа за розdiлолw I 1495 62 58с 70 I90

ш. зоБов,язАння
Цовzоспl рок ов i зобов' я з ан ня :

}а цlнними паперами 500

}а кредитrlN.{и 510

i ншi ловгостроковi зобов'язанrrя 520

Поточна заборговаrriсть за довгостроковlдlли зобов'язанIuIми 5з0

Поmочнi зобов'язання:

за IIлатежаNIи до бюджету l540 77з

за розраху}.каь{и за товари, роботи, ЕосJIуги 1 545

за цредитаý{и 1550

за одержаними авансами 1555

ia розрalхуrкаN{и з ошлати I1рац1 1560 з 194

}а розрах}тlкаh{и rз соцlfu Iь}tого страхуванюl 1565

ta внутрlшЕlми розрахунками 1570

iншi пmочнi зобов'яза:rня. з них: |575

за цirшrади flаflера]чIи l576

Усьоео за розtiлам II 1595 з 967

IIL ЗЛБЕЗПЕЧЕЕilП ма0



{V. дохади млйБwнж пЕрюдIв 1700
БAJ'IAHC 180о 62 580 14 l3,,

Керiвкик (посадова особа)

Головний бlжлалтер (спеuiал icT.
на якого покJIадеIIо викоЕаIiю{
обов'язкiв буtгалтерськоi служби)

/,--fuaz- Зоць ТМ

Свuрudенка КО


