
Додаток l

до Нацiонального поjl())li9ння (станларry)

бухгалтерського облiкr

l "Загальяi вимого д0 r|lirlaHcoBo[ звiтностi"

Дата (piK, мiсяць, чиФо)

Установа: .ЩП "Старокостянтинiвське лiсове господарство" за едРпОУ
Територiя: yKpaiHa за КОАТУУ
Органiзачiйно-правова форма господарlо'ваЪня: .Щержавне пiдприсмство за КОПФГ

Вид еконономiчноi дiяльностi, заКВЕД

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl 225
Алреса, телефон 3l l00, Хмельницька обл,, м, Старокостянтинiв, вул. Крiпосний Ba,,l

Одиниця вимiру : тис,грн. без десяткового знака (oкpiм роздiлу IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма jф2), грошовi показники якого наводlться в

гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (станлартами)бухга.rтерського облiку
за мiжнаролними стандартами фiнансовоi звiтностi

коди
]0l8 06 30

00993337

6810800000

|40

02.01,1

,i

Баланс (Звiт про фiпапсовпf, стан)
на 30 червня 2018 року

ФормаNэl КодзаДКУД t---ППOOГ]_l

Актив код на початок на KiHeub

lвiтного пеDi

з 4

l. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи l 000 5]l 554

первiсна BapTicTb 00l 52.1

накопичена аморти]ацlя 002 l(. 22

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005 ] 40] l

OcHoBHi засоби 0l0 8 l9,] 9

пеDвIсна BapтlcTb 01l ]599j l8 5l8
знOс 0]2 7 799 8 бl

lнвестицiйна HepyxoMicTb 0l5
первiсна BapTlcTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi 0lб
знос lнвестицlиноl HepyxMocтl 0l7

,Щовгостроковi бiологiчнi активи 020 (

пеовiсна BaDTicTb довгостDокових бiологiчних активiв 02|

накопичена амортизацiя довгостроковиt бiологiчних активiв 022 (

[овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiлприсмств l 0з0 (

iншi фiнансовi iнвестицii 035 (

.Щовгострокова лебiторська заборгованiсть 040

Вiлстроченi податковi активи 045

iншi необоро,гнi активи 090

усього за поздiлоrt I l095 l0 l08 l2 l

II. Оборотнi актшви
Запаси l l00 3 398 4 061

у Tolty числi: Виробничi запаси l0| lззl l 662

Незавершене влtробництво l02 35(. I94

[-отова пролукчiя |03 l ,711 2 202

ТоваDи l04

lоточнi бiологiчнi активи l l0 l04

Щебi горська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги l25 28( ]95

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами llз0 l25 збз

з бюджетом |35 ll 3

у тому числi з податкy на прибуток l]6
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв l45

lнша поточна дебiторська заборгованiсть l55

1оточнi фiнансовi iнвестицii l60 (

, рошl та lx еквlваленти l65 285 62

у Tolty числi: Готiвка l66 I 2

Рахунки в банках l67 281 62,7

3итрати майбутнiх перiолiв l70 44

ншi оборотнi активи l90 2j( 6

ll l95 4 J7J б ll
III. llеоборотнi aKTt|Bli, чтрипrчванi для продажу, т,а грyпп вибy,rгя l 200

Бллднс 300 l418I l8



fIacllB Код на початок

1вiтпого п€Di(

[lл кiпець

!вiтtrого пеDiо,

I 2 4

I. Власпrrй капiтал
Зарессr,роваt tиl'i ( пайовий) капiтм l 400 2 912 2 942

Iiапilа: v ll()()l titlKax l 405 0 ll
Цо!tатковнй t<алiтм l4l0 5 211 5 ]7t

?с KilI l 1,Iал l5 0

l lсDозt to.rt.ttct t иii l lрilбчток ( непокритий збllток) 20 0

I IеоItла,tенttii капiтал 25

[}ttлr,,lcItttii tiatli га:t ]0

i. ttlrt I .l95 8 2l lt {J]

ll. Довгостроковi fобов'язаннrt i rабезпечспltя
}iлс гllо,tсtt t r lодаr KoBi ]обов'язання l 500

[oBt ocrpoKllBi кредити банкiв 5l0
Ittttti iltlBt ос t lltlKoBt зtlflOв'язаtttlя 5l5 5l

l]oBt,oc гроковi забезпечення 520 14 lз]
[[iльове фirrаrrсування 525 0 0

сыrго ll 1ltlз,лi.пtlлt ll 595
,l1 652

IIl. Поточlri зобоR|rlfа||llя i забсзпечення
KoptlтKtlc грtlкошi крелити банкi в l 600 0 0

lотtlчна t<рс,,tиторська заборгованiсть за

лOвll)с tр()коllиNl!t зобов'язаннями ]6l0 0

| ()Ral)ll. р()()()1 и. пOсiуги lбl5 1,10 ]0t
pOзl]lxvHl(aNlll з бюлlкетом l 620 2 358 2 25(

\, |,0N]\ tl}lcJIj ] llодат](у на прибуток l62l l2l l75

po]DlxYl] lilNlIj :}l сlDахчвання 625 527 49j

р0]l]ахчнliаNlи ] оплат}I працl 630 ] б12 l 54:

бз5 l5l(] .l 55l

Iirrrtl,tltit Kpc;tttttlpcl,Ka ]аборгованiсть iз внутрiшнiх рtrзрахункitl 645

lt 660

l и( 665

ItttLti пtrгtlчttt ltlбtlв'я:заttttя 690 4l 40

} lIl l 695 б ltt€ 9 ltl?

I\/, }tlбotr'яratttlr|, ItoBlя,}ill|ir l|соборотllпмll актив2lпlt|, утрим),DаниDlп
jlля llDола?lýуl ra l,рупаilll вttбчттrI l 700 0

////

I;,\.L\ll( l 900 l4 1tl t Itl 276

/[rtllcti t tl1l

I (),Il()l]lltlii бrхt a:t tep

А
//m

Грачук Ю,Д,
(прiзвище, iнiuiuи)

Слlосарчук O,L
(прiзвище, iHiuiuи)

ll,,i,,:iййi-*rр",lлъ встановленому цеll,t,ральним органOм
Bttl<otlatз,tOi llllаItи, lIK) реалузус дер)l(авну полутику у o(lepi статистики


