
до Нацiонмьвого положеяня (стандарту)

бухгштерського облirа
l "Загальвi вимого до Фiнансовоi звiтtостi"

Даm (piK, мiсяць, qиФФ

Пiдприсмсrво: ДП "Летичiвське лiсове господарство" за €ДРпОУ

Територiя] yкpaiнa т коАтуу
Органiзацiйно-лравова форма господарювання: Державне пiдприемство м копФг

Вид еконономiчноi дiяльностi] т КВЕД

Середяя кiлькiсть праuiвнякiвl 200

Адреса, телефон зj500, хмельницька обл , смт, Летичiв. вул. Савiцького Юрiя 54/l

Одиниця вимiру ] тис.лрн, без десяткового знака (oкpiм роздiлу IV Звiry про фiнансовi

результати (Звiту про сукупний дохjд) (форма N92), грошовi локазникй якого наводяться в

гривнях з копiйkами)
Складено (зробити позначkу "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за полФ]{еннями (сmндартами)б}хга,lтерського облiку
ja мiжнародниvи сгзндарlаvи фIнаьсово] звilносll

коди

0099]298

б82з055]00

l40
02 01 l

Балrнс (Звiт про фiнавсовий стrя)
llа 31 березвя 2018 року

Формалеl кодзадкуд Г]Jj- 
'sоб01-___-l

I. Необоротпi актпви
нематtDiмьнiапиви l000 l 625 l 625

]001 1 625 1 625

накопичена амортизацlя l002

незавеDшенi капiтмьнi iнвестицi] ]005 l8,7,7 2 002

ocHoBHi засоби 10l0 7 488 9 ]6з
l0l l l4 684 16 705

l0l2 ,l 
|96

,7 з42

]0l5
10]6

зяос iявесfi цiйвоi нерухrяостi ] 0l7
эвгостроковi бiологiчнi апиви l020 0

первiсва BapTicTb ловгострокових бiологiчнлх aLTBtB l02l
накопич€на аморти]ацiя довгострокових бiологiчвих аkтявtв ]022

Довгостроковi фiвансовi iнвестицii:
якi облiковуються за етодом участi в капiта,li iнших пiдприемств ]0з0

iH Ii бiнaвcoвi iEвecтиui'i l035

Довгосmокова дебiторська заборгованiсть l040

очеЕi попатковi активи l045

lншI необоротнi аh-rиви ]090

Усьоrо ]а оозлiлоrtl l 1095 ]0 990 12 99с

ll. Оборотнiаь-тивя
ll00 з 60з

v ToMv числi: Виробничi запаси ll0] 1228 1 з6,7

Не]аверш.не виробництво l l02 50I

] ]0з 1 92,7 2 о75

Iоточнi бiологiчвi аI.-rиви ] 1]0 295 260

п.бiтопська тбоо.ованiсть за пDоlvкliю. товаDи. Dоботи. послvги l]25 25,7 з69

Дебiторськд заборгованiсть за розрахунками:
за виданими ававсами l l30

l lз5

v ToMv числt з податка ва пDио\ток l lзб
пебimпська мбоDгованiсть за DозDахчвками iз внчтрlшвlх DозDахyвкtв ll45
Iцпl9 ппmцu, пёбiтпп.rк^ rабопговrнjсть 1155

плтлчqi .ьiqп!.паi iяnP.пllii 1]60
l165 2 556 1689

l ]66 4 l

] 167 2 552 ] 688

R.-"." м.йбпqiY пебiппiR I70

IяпIiобоDотнi аюиви l l90 451 621

w-.л-л,о пл2 пi ппм II 7168 6 882

IlI. Необопотпi ак-т вg! утримувапi для продажу, та групп Dибуття l200

Блллнс 1з00 18158 r9 87,
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встановленому цевтральяим органом

виконавчоi влади, що реалузус державну полутиry у сферi статистики,


