
Додаюк 1

до Нацiонального положення (станларry)

бухгалтерського облiку

1 "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

пi.rприсмство: flп "старокостянтинiвське лiсове господарство"

Територiя: YKpaiHa

Органiзачiйно-правова форма господарювання: .Ц,ерlкавне пiдприсмство

ви: еконономiчноi дiяльностi:

Серелня кiлькiсть працiвникiв|
.Алреса, телефон

Лата (piK, мrсяць, число)

за еДРПОУ

за коАТУУ
за КоIlФГ
за КВЕД

2|7
3l lO0, Хмельницька обл,, м. Старокостянтинiв, вул, Крiпосний вал,25

Форма Nэl кодзадкуд Г- ,s0l00l l

коди
20l 9 06 ]0

0099з]37

68 l 0800000

l40
02.0l , l

одиниця вимiру l тис,грн, без десяткового знака (oKpiM розлiлу lV Звiry про фiнансовi

результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Nэ2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копlйками)
СкладенО (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами)бlхгалтерського облiку

за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнапсовшй стап)
па 30 червня 2019 року

Актив
код на початок

звiтного псоit

на кiя€uь

звiтшого перiоау

1 2 4

L Необоротнi ак,гивш

HeMaTeDiалbHi активи 1000 550 54",

100l 579 58

накопичена амортизацiя l 002 29 36

-,lезавершенi капiтальнi iнвестицii l 005 з00 j69

JcHoBHi засоби l 0l0 ll 576 ll48l

первiсна ваDтiстъ 10l l 20 8зб 2|
,lз5

знос l0l2 9 zбс l0 254

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 10l5

HenvxoMocTi 10lб

йноi HeDvxмocTi l017

бiопогi qHi l020

первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 102 l
бiологiчних акгивiв l0zz

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
rKi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств l030

iншi фiнансовl iнвестицii l0з5

Довгострокова дебiторська заборгованiстъ 1 040

вiлстпоченi 1 045

Iншi необоротнi активи l090

I l095 |z 426 |2 з91

II. Оборотпi акгшвш
1 100 2 954 :] ()85

r' томy числi; Виробничi запаси 1l0l l 46з l 391

1 l02 71 |92

Готова продукцiя l l03 l4l 2 ()79

Товари l l04 6 ]5

11l0 l04 l04

Лебiтопська забоогованiсть за пDодчкцiю, товари, роботи, послуги l l25 249 398

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами l 1з0

,744 2 059

1 135 7

1 136

Дебiтооська забоогованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1 145

1 l55 41 з4

1 160

l l65 54з з09

l 166 2

l|67 54l з0l

l l70 65 45

l l90 lбз з02

l 195 4 87( 6 91l

ll I. Необоро,гн i акти вп, чтри мува п i дJlя п род4r{у, ц_lрJдд_gд!уffg_ 1 200

БА-лднс l300 11 296 l9 ]J8



Пасшв код на поча,гок

звiтшого перiс

Нп кiнець

rвiтного перiоl

l 2 з 4

l. Власший ка]liтал
Заресстрований (пайовий) капiтал 1 400 2 942 2 942

капiтал ч дооцiнках 405 ll lзl
додатковий капiтал 4l0 5 66с 6 058

Резервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420

неоплачений капiтал 425

Вилучений капiтал 430 (

495 8 7l9 9lJl
II. !овгостроковi зобов'язанltя i забезпеченпя

Вiдстроченi подажовi зобов'язання 1 500

Щовгостроковi кредити банкiв 510

[ншi довгостроковi зобов'язання 515 1l5
довгостроковi забезпеченш 520 l l7l 2 05с

l-|iльове фiнансування 525

Усього за поздiлом II 595 l 286 2 05(
III. Поточнi зобовlязанпя i забезпечешня

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгострокоsими зобов'язання ми lбl0
товаDи. роботи. rtослчги 16l 5 з26 55]

розрахунками з бюджетом l 620 2 з20 2 95с

л,томч числi з податкч на поибчток l62 l l47 92

розрахунками зi страхування \625 544 72l
розDахчнками з оплати пDацl lбз0 l 562 2 ззl
одержаними авансами l бз5 2 495 ] 55J

l]оточна кредитоDська забоDгованiсть iз внутрiшtнiх DозDахункiв l645
поточнi забезпеченrtя l 660

Щохоли майбутнiх перiодiв l 665

Iншi поточнi зобов'язання l 690 44 .1

Усього за роздiлом IlI l695 1 29l 8 lSj
IV. Зобов'язання, пов'язанi з шеоборотними актпвамп, утрпмуванtrми

для продажу, та грчпами впбуття 1700 /
БллАнс : iъ\ 1900 11 296 l9 33t

Керiвник

Головний бухгtl"лтер

Zrffil I-рачук Ю.ll. _
(прl]виlце. Hlltla,llr)

Слюсарчук 1,1,
(прiзвище. lнlцiми)

Ъит,а"а€r"с" 
" ""р"д,ry, 

встановленому центральним органом
8иконавчоi влади, що реirлузу€ державну полутику у сферi статистики


