
Додаток l

до Нацiонального положення (стандарry)

бухгалтерського облiку

l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Установа: ДП "Старокостянтинiвське лiсове господарство"

Т'ериторiя: YKpaiHa

Органiзашiйно-правова форма господарювання: .Ц,ержавне пiдприсмство

ви.t еконоtlоviчноi лiяльностi:

Серелня кiлькiсть прачiввикiвl 2|7

А'лреса.r.елефон3ll00'ХмельниЦЬкаобл.,м'Старокостянтинiв,вул.
одиниLtя вимiру : тис,грll, без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звi,ry про (liHaHcoBi

результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Nrr2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Ск.ltадено (зробити позначку "ч" у вiдповtлнiй к:riтиHui),

зit Ilол())(еtlняNlи (станлартами)бухгалтерського облiку

ra пt irкнаролн им и стандартами tpiHaHcoBoi звiтностi

Даm (piK, мiсяць, чиФо)

коди
20l 9 09 30

0099ззз7

6810800000

l40
02.01.1

за еДРПОУ

за КоАТУУ
за копФг
за КВЕД

Крiпосний вал,25

Балапс (l}BiT про фiнансовшй cralr)
па 30 вересня 20|9 року

Форма Nl l Кол за ЩКУ.Щ l00 l

r\Kтttв
Itод IIя початок

звiтного перiол

На кiвець

tsiтного перiоду

2 з 4

I. lJсоборотшi активш
l 000 550 544

l00 l 579 584

l 002 29 40

369
l 005 300

l0l0 ll 576 ll 225

10l l 20 836 21 836

l0l2 9 260 l0 бll
:}r] ос

l0l5 0

l0lб
l0l7
l 020 0 0

l02 l

l022

Дц-.rр**i фiнансовi iнвестицii
l 0з0

l 035

l 040

l 045

l 090
12 l38]

з l75

l 095 |2 426

II. Оборотrri акrшви

]апаси
l l00 2 954

1l0l l 46з l l55

l l02 1l 756

l l0з l4| l 709

l l04 6 55

lll0 l04 l04

ооооти l l25 249 260

l 553ФЪirорсr*а заборгованiсть за розрахунками

за виданими аваllсами l l30 714

з5 7 ll
l lзб
] l45

ll55 4l 20

l 160

l 165 543 359

] lбб 2 l4

l 167 54l 345

l |70 65 2с

l l90 l63 з29

l95 4 870 5 83l

вибчття l 200

l]00 |1 296 11 969

за методом ччастl в kaпlТiull lнших



l. Власший капiтал
пайовий) капiтал

lI. .Щовгостроковi зобов'язан шя i забезпечеttня
податковi зобов'язання

Ittшi довгосr,роковi зобов'язанвя

lll. IIоr,очшi зобов'лзаltltя i забсзпе.lсllltя

Поlочна кредиторська заборгованiсть за:

нкалtи з бюдlltетом
,tислi з податку на п

\YHKaN1l] }l стDахчRаllllя

lV. Зобов'язап llя, пов'язапi з необоротн им и актпвалlи, утрl|муванш}lи
для продаrtiу, та гр),памп

БдлдIlс

,Щиlrектор

' Визначасться в порядку, встановлеtsому центральним органом
виконавчоi владиl utо реалузус державну полутику у сферi статистики

/


