
.Щолаток l
до Нацiонального положення (станларry)
бухгалтероького обл iKy

l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi''

Пiдприсмство: flП "Старокостянтинiвське лiсове господарство||
Територiя: YKpaiHa
органiзачiйно-правова форма господарювання: !ержавне пlлприемство
вид еконономiчноi дiяльностi
Серелня кiлькiсть працiвникiв|
Адреса, телефон

Дата (piK, мiсяць, чиФо)

224
3 l l 00, Хмельницька обл., м. Старокостянтинiв, вул.

и е.ЩРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

Крiпосний вал,

коди
20l8 03 ]I

00993з37

68 l 0800000

l40
02,0l . I

25
одиницЯ вимiру : тис.грН. без десятковоГо знака (oкpiM роздiJry IV Звiry про фiнансовi
ре3ультати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Nе2), грошовi поклlники якого наводяться в
гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку ''ч'' у вiдповйнiй клiтинцi):
за положен ням и (станлартами)бухга.лтерського облiку
за мiжнаролними сl?ндартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiпансовий стан)
на 3l березrrя 20l8 року

Форма Лэl Кол за!Ку.щ Г |бl0ol --l
Актпв код [|а початок

lвiтяого перir
lIя кiяеuь

tвiтного перiо
I 2 з 4

l, Необоротнi активи
leMaтepiщlbHi активи

l 000 5l l 533первlсна BapTlcтb l00l 527 552
l 002 lб 19

l 005 l 403 l 408
l0l0 8 194 9 0,79llýPUlL l0ll l5 99з 17 37(знос
l0l 2 7 799 8 29i
l0l5 0

]lepBlcHa BapTlcTb lнвестицlйноI нерухомост l0lб
нсру l0l 7

l 020 0
псрвlсна вар] IcTb до8гострокових бlологtчних активiв l02 l

|022

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiлприемств l 030
l ншl Фl ljaHcoBl ttlвестицti

l 035,рокова леоlторська заЬоргованlсть
] 040

| 045
ншI неооор(

l 090
},cboI,() ta рO]д|.I|ом I

l 095 l0 l08 ll 020
Il. Оборотнi активи

Запаси l l00 з 398 6 t]5
у числl ВироЬничl ]апаси l0l I 33l l 976

вершене вироOницт8о l02 350 59/
lродукцl

103 l7l з56
оRарц l04

ll0
llcollopcbKa lаЬорго8аlIlсть за пролукuiю, товари, роботи, послуt и l25 280 26(
.щебiторська заборгованiсть за розрахунками

за виданими авансами llз0 l25 ]6
I(eToM

35 ll 2
у lo[l) llиc]ll } пода.]ку на лDибчток

/lебi,горська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахчllкiв
зб

45
тopcbKa заборговqнiсть 55 l

t loTo,1Ht qltHaHctlBt tнвестицIi l60
l рOцll l,a l) |65 285 Jo]

oNly 66 I 2
унки в банках 67 284 з8(

Jитра,гп MaiiбyTHtx перiодiв Il70 79
Il11]I o0()pO]]ll ак]flви l i90 2з0 48l
Усього;ir розлiлом II l l95 4 373 7 379

llI. Необоротrri актшви, утрпмуванi для продажуt та гр},пи вшбуття l 200

l30() 1,1 48I l8 39!



Пасш в код [la початок

звiтного пеоiодr

[Ia кiшець

tвiтхого пеоiодч
l 2 3 4

l. Власший капiтал
]аресстрований (пайовий) капiтал

l 400 2 942 2 942
капiта:r l, доtltti нках

l 405 l 1,7
лодатковий KaIllTш 410 5 277 5 292
Резервttий каttiтал 4l5
Нерозtlолtлений ппибчток ( непокDитий збиток) 420
неоплачений капiтал l425 (
билYчеl]ии капIтал 4з0 ()
Усього ra роlдiлом I ,l95 8 2l 8]

ll. !овгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстрочеrri податковi зобов'язання

1 500
]lшfocTpoKoBl крелити банкiв 5l0
l ншl ловгосl,рокоаl зобов'язання 5l5 808
Ловгос] poKOBl забезttечення 520 14 5l
l_]iльове t[liнансування 525
Усього за роздiлом II 595 71 859

lII. Поточшi зобовlяз!ншя i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l 600
Поточна кре,лиr,орська заборго8анiсть за

довгос,грtlкови ltlt зобов'язаtlня ми lбl0
товари, рtlботи, послуги lбl5 l4c 2з4
po]paxvHKa!]l4,} t,юд)l(етом l 620 2 358 2 97l
у Toрly чисJl ] подаIку на прибуток l62l l2l l3(
ро]рахунк;]Nlи ll с грахування l 625 527 559
розрахункамl{ :} оплати прачi l 630 l бlz 1 662
одержаними авансами l 635 l 5l0 з 719

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв l 645
забезпечення

l 660
Лоходl] майбчтrriх перiолiв

1 665
lншi погtlчнi зобов'язання

l 690 4l 44
}'сього за роl,riлоtr I[l l695 6 l88 9 l8!

IV. Зобов'язаtltrя, пов'язапi з необоротllими акIивамll, утримуванпми
для продажу,та групамш вибуття 1 700

1 900 l4 48l l8 J99

[ 
Дrп.пrоп

l-оловн и й бухгалтер

-В,{з,rа"rсrrс, 
" 

гюр"дку, встановленому центральним органом
виконавчоi вJlади, що реалузус державну полутику у сферi статистики

(прiзвиuе, iHiuiMrr)


