
Додаток l

до Нацiонального положення (стан,шарry)

бухгалr,ерськоl,о обrriку

1 "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Пiдприемство:,ЩП "Старокостянтинiвське лiсове господарство||

Територiя: YKpaiHa
Органiзаuiйно-правова форма господарювання: .Щержавне пiдприемство

Вид еконономiчноi дiяльностi:

Середня кiлькiсть праuiвникiвl

Алреса, телефон

Даm (piк, мiсяць, чиоло)

за €ДРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

2l5
3 l 1 О0, Хмельницька обл,, м. Старокостянтинiв, вул. Крtпосний Ba.;r, 25

Форма Nэl КодзадКуд Г-180ю0' 
_l

коди
20l 9 |2 31

00993337

68 l 0800000

l40
02.0l ,1

Одиниця вимiру : тис.грн, без десяткового знака (oKpiM розаiлу tV Звiry про фiнансовi

результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма JФ2), грошовi показники якого наводяться в

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

за положен нями (стандартам и)бlхгалтерського облiку

за мiжнародними стандартами фiнансово[ звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

на 3l грулня 2019 року

Аюив код ня почяток
звiтвого neoit

На кiнець

звiтиого п€рiоду

l 2 4

I. Необоротнi активи
HeMaTepiаrlbHi активи l000 550 56(

l001 579 60ý

l 002 29 4

lнвестиull l 005 300 325

l0l0 ll 576 Il l23

10l1 20 836 21 902

l0l2 9 26а l0 779

l0l 5

тицiйноi неDyхомостi l0 lб

знос |нвестицlиноl HepyxMocTl l0l 7

ловгостпоковi бiологiчнi l 020

йвiсна BaDTicTb ловгострокових бiологiчних аmивiв l02 l

бiологiчних активiв l022

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
пкi облiковуюъся за методом участi в капiталi iнших пiдприемств l 0з0

l 0з5

Довгострокова дебiторська заборгованiсть l040
1045

ншi необоDотнi апиви l090

I 1095 12 426 l2 0l4

II. Оборотнi активи
l l00 2 954 2 845

110l l 463 | 094

l l02
,ll l90

l l0з 14l l 542

l l04 6 l9

lll0 l04 l04

Пебiтопська забопговаttiсть за продyкцiю, товари, роботи, послуги l l25 249 l 663

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
]а виданими авансами l l30 /ч+ 2.7 l

l l35 l

ппибчток зб

Цебiтопська забоDгtlванiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункi в l l45
l l55 4l l0

l 160

l l65 543 l52

1 166 2

ll67 54l I4,1

l70 бj ]9

l l90 lбj jl7

l l95 ,l 870 5 .l02

III. Необоротнi активп, утримуванi для продажу, та групи вибуття l200

Бдлднс l300 11 296 17 1l



у

v-

I. Власний капiтал

ии капlтал

Ill. Поточнi lобов'яrання i забезпечення

IV. Зобов'язання, пов'язаlli з необороr,ними активами, утримуванпми

длднс

Керiвник

Головний бцгалтер Слюсарчук O.L
(прiзвище. iнiчiши)

\-'

Ъ,вна"аст"с" 
" "ор"д*у, 

встановленому центральним органом
виконавчоi влади, що реалузус державну полутику у сферi статистики


