
Додаток l

до Нацiонального положення (с,rанларту)

бухгалтерського об.lliку

| "Загальнi вимого до dtiHaHcoBoi звir,носгi"

Установа: .ЩП "Старокостянтинiвське лiсове господарство"

Териюрiя: YKpaiHa
Органiзачiйно-правова форма господарювання: Державне пiдприсмство

вид еконономiчноi дiяльностi:
Середня кiлькiсть працiвникiвl
Адреса, телефон

Дата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

205

3 l l00, Хмельницька обл., м. Старокостянтинiв, вул, Крrпосний вап, 25

коди
2020 03 ]l

00993337

68 l 0800000

l,10

02.01.1

Одиниця вимiру : тис.грн, без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi

результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма ]ф2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положен ням и (станлартами)бцгалтерського облiку

за мiжнаролними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнапсовшй стан)
па 3l березlrя 2020 року

ФормаNлl КодзадКУД Г--]sjj0{ 
']

Акгив код на початок
rвiтяого перiолу

[la кitrець

l 2 .1

I. Необоротнi активи
:lематерiальнi аmиви l000 566 564

первiсна BapTicTb l00l 609 61(

вакопичена амортизацlя l 002 4з 1(

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 005 з25

эсновнi засоби 10l0 ll \2 l0 9j8

первlсна BapTlcтb l0l l 2| 902 22 l52

знос l0l2 10 779 || 2l4

нвестиuiйна HeovxoMicTb l0l 5 0 0

первiсttа Bapr icTb iнвестицiГtноi HepyxoMocтi l0l 6

знос lн8естицlиноl Hepyxмocтl l0 l7

Щовгостроковi бiологiчнi аmиви l 020 0

первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l02 l

накопичена амортизацiя довгостркових бiологiчних активiв l022

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
пкi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств l 0з0

iншi фiнансовi iнвестицii l 035

Щовгострокова лебi l орська заборгованiсть l 040

Вiлстроченi податковi активи l 045

lншi необоротнi активи l 090

Усього за роздiлом l l095 l2 0l4 ll 8]2

II. Оборотнi актrrви

3апаси l l00 2 845 з 44.1

ч тому числi: Виробничi запаси l l01 1 094 I2l
Незавершене виробництво 1 l02 l90 22

готова продукцiя l l03 1 542 l 99ý

ТоваDи l l04 lý l

lотtlчнi бiологiчнi аmиви l l l0 l04 l0l

Цебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги l 125 l 663 2 072

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l lз0 21l 25l

з бtоджетом з5 l 86

y топty числi з податку на прибуток 36 84

Дебiтоtlська забоDгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв l l45

нша поточна дебiторська заборгованiсть l |55 l0 ]6

1оточнi фiнансовi iнвестицii l 160

рошI та lx еквlваJlеll,ги l l65 l52 l 005

у тому числi- Гот вка l 166 5

Рахунки в банках I 167 |44 l 00с

l l70 39 2з

ншi оборотнi аmиви l90 зl 262

Усього за поздiлом Il l l95 5 402 1z"lJ

IIl. Ilеобопотпi активп. утримчванi для продажу, та групп вибуття l200

БАлднс l30t) 17 4l 19l05



Пасив Код

рядкi

н, поч!ток Нл кiнець

1вiтвого пGрiоду

l 2 J 1

I. Влдсвшй капiтал
Jаоеестоований (пайовий) капiтал l400 2 942 2 942

{апiтал у дооцiнках l 405 lзl Iзl

цодатковий калiтал l4 10 5 853 5 89б

резервний капiтал l4l 5

Нерозполiлений прибуток (непокритий збиток) l420
неоплачений капiтал l4z5 (

Вилучений кап'тал l 430 (

усього за поздiлом l 1,195 8 926 tl ()(t(,

II. Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення
вiдстроченi податковi зобов'язання l 500

цовгосmоковi коедити банкiв l0
ttшi довгосr poKoBt lобов'язання l5

повгостроковi забезпечення 20 2зз l56
l_{iльове фiнансування l 525

YcboI,o за uоздiлопt II l595 233 l 56J

III. Поточпi зобов|язання i забезпеченпя
KoooTKocTooKoBi коедити банкiв l 600 268

Поточна крдиторська заборгованiсть за:

довгостDоковими зобов'язаннями lбl0
товари, роботи, послуги lбl5 з27 28(

DозDахчнками з бюджетом I620 з 414 j 1-5(

у тому числi з податку на прибуток 162| 20l

Dозоахчнками зl стDахYвання l625 52з 826

розрахунками з оплати працl бз0 1 
,77(. 2 870

одер)l(аними аваllсами 635 l 88l |36|

lоточна коедитооська забоDгованiсть iз внутрiшнiх розрахункlв 645

поточнi забезпечення l 660

Похоли л 665

Iншi поточнi зобов'язання 690 бl ltб

Усього за поздiлом IlI l 695 8 257 li 57J

lV, Зобов'язання, пов'пзанi з необоротll пми aKTпBaMl|, утрп]лlуваtIl|м и

длп пDодажч. та грYпами вшбуття l 700 /
БдлАнс l 900 l1 4lб / 19 lOs

,Щиректор

Головний

'В,rт,а*асr"с" в порядц1 встановленому центральним органом
виконавчоi влади, що реалузу€ державну полутику у сферi статистики

Сл OI
(прiзвище, iнiцiмл)

Грачук Ю,Д,
(прiзвиUrе. iHiцlMll)


