
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінанси ЛІ звітності

Підприємство

Територія

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"

ХМ ЕЛЬНИЦЬКА

Державне підприємствоОрганізаційно-правова форма господарю вання
В ид економічної діяльності Л ісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
Середня кількість працівників 1 205
Адреса, телефон вулиця Кріпосний Вал, буд. 25, м. СТАРОКОСТЯНТИНІВ , ХМ ЕЛЬНИЦЬКА обл., З 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про ф інансові результати (Звіту 
№ 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами ф інансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ЗО вересня 2016 р.

Дата (рік, місяць, чиє. 
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 

за КОПФГ 
' за КВЕД

ю)

КОДИ 
2016 | 10 101

00993337

6810800000

140
02.10

ПРО 
про сукупн

32464

А К Т И В
1

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи

первісна вартість
накопичена амортизація

Незаверш ені капітальні інвестиції
Основні засоби

первісна вартість

Інвестиційна нерухомість 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості

Довгострокові біологічні активи 
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 

Д овгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1022

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 304
Поточні фінансові інвестиції 1160
Грош і та їх еквіваленти 1165 873 1 177

Г  отівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170

871
29

1 175
12

Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов 'язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат 1182
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резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом П 1195 3 218 4 068

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 10 458 11 868

'органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
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