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Додаток l
до Нацiонального положення (стандарry)
бухгалтерського облiку
l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi''

Даm (piк, мiсяць, чиФо)
Установа: fП "Хотинське лiсове господарство'' за СДРПОУ
Територiя: yKpaiHa 

за КОАТУУ
Органiзаuiйно-правова форма господарювання: !ержавне пiдприсмство закопФГ
Вид еконономiЧноi дiяльностi: Лiсiвництвотаiншадiяльнiстьулiсовому заКВВД
Середня кiлькiсть працiвникiвI 228
Алреса, телефон

олиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма ЛЪ2), грошовi показники якого наводяться в
гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами)бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

коди
2018 l об 30

002745зб

l40
02,1 0

Баланс (Звiт про фiшансовпй стан)
на 30 червпя 20l8 року

ФормаМ1 Кодза!КУЩ Г '80'бГ-_-l
Акгпв Код Еа почдток

звiтного пепir
Нл кiнець

зDiтпого пеDiо
l 4

I. Необоротнi актпвп
Нематерiальнi активи 000 зд

перв|сна BapтtcTb l001 ,19
7\

накопичена амортизацiя
l 002 45 4!

ЕlезавершеIIi капiтальнi iнвестицtI l 005 l61 зз!
l0l0 8 778 9 12/

первlсна Bapтr l01 22 9з:
знос

101 2 lэ 464 l3811
HcpyxoMlcTb l0l5

rlEPбlcнa вар пс'tь rнв€стицlиноl Hepyxoмocтl 10lб
HepyxMocтl l0 l7

цчы UurpUKoBl
l 020

Ilсрбjчнd баI]l lo tb ловгострокових оlолог!чних аmивlв l02l
dмUрl и Jацtя довгострокових о|ологlчних акruвlв |022

l0з0
iPI

l 035
цчвl uc IpOkoBa деоlторська заооргованlсть

| 040
Jlл!rPwaLnr l,Uлаrr l045
Зj l!y}lчt-", l090

l095 8 979 9 49i
(,ооротцl актпвп

l l00 з 89с 2 591
t mму числi: Виробничi запаси ,l l0l 7| 1 089

псзавершене вирооництво l02 39{ 4l
lрUл}кцlя l03 2 774 l 09(

l чвари 104
ltUrUчнt UlUJlUl'lчHl l0 l1 l1

|25 7s
vr l UPvБr4 JdUчрl UBaHlclb за розрахунКами
за виданими авансами

l 130
з оюджетоIl

35
у l0чy числl з податку на прIlо\ток Jo

_{сuI ropobKa заооргованlсть за DозDахчнками lз BнvmitttHix no 45 l2
tнца поточна деоlто[юька заОоргованlсть 55 lб

QlHaHcoBl тицll 60
рOшl 65 784 l 45,
тому 66

rахчнки в оанка 6,7 78з l45
Iраш маиоутнlх перlодlв 70 2l 2l

ooopoTHl l90 82 7,,
у сього за розд!лом ll l95 4 89i 4 24,,

III. Неgборотпi аюlлви, утримуванi для продажу. та гDчпш вибчття 200

300 lз 874 lз 111



Паснв код на початок На кiпсць

lвiтяого пеоiодч

4
I. Власнпй капiтал

Jаоесстпований (пайовий) капiтш l 400 з,l4: з,l45
капiтал ч дооцiнках 405
цодатковий капiтал 4l0 461 46l
)езервний капiтал 4l5
:lеоозподiлений поибчток (непокоитий збиток) 420 l5j
неоплачений капiтал 425
Jипччений капiтш 4з0
Усього за позлiлом I I495 7 76д 7 9l(

II. !овгостроковi зобовlязаппя i забезпеченпя
Jiдстпоченi полатковi зобов'язання 1 500
цовгостпоковi коелити банкiв 510
[ншi довгостооковi зобов'язання 5l5
цовгостDоковi забезпечення 520 l 33( l 50Z

-Iiльове фiнансчвання 525
Усього la роздiлом П l 595 I 33( l 50Z

III. Поточпi зобовlязання i забезпечепня
Короткостроков! кредити банкi в l 600
Поточна крдиторька заборгованiсть за

ловгосmковими зобов'язання ми l610
товаDи. роботи. послчги 16l 2 з71 96(
розрахунками з бюджетом l620 l 10( l 58(
y тому числi з податку на пDибчток 1621 J
розрахyнками зl сюахування 1625 5( 15I
DозDахvнками з оплати ппаIIl 1 бз0 z1 59,
одеDжаними авансами l бз5

поточна кпедитооська забопгованiсть iз BHvTnitrtHix mзпахчнкiп 645
поточнi забезпечення 660
цоходи майбчтнiх пеоiолiв 665 99(, 99,
[ншi поточнi зобов'язання 690 зl 35
Усього за ооздйом III l 695 4 771 4 ]3(

IV. Зобов'язанняl повlязанi з необоротппмп активамп, утршмувапимп
для пDодажy. та гDчпамш впбчття 1700

БАллнс 1900:i lз |3 741

{ ', i }.\. ', r \,4 1\

' \l ,rVlr r \ir /'l\;\}--ъ, > )
!ирекгор'

I"..^ъ-*_--._--:j'"
L.- Вiлянський Ix<S_

(прlзвище, lнlцlа

Ткач Л.В.
(прiзвище, iнiцiши)

Визначасться в порядку, встановленому центмьним органом
виконавчоl влади, що реaшузу€ державну полутикry у сферi статистики,


