
.Щодаток l
до Нацiонального положоння (станларry)

бухгалтерького облiку

l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Установа: .ЩП "Старокостянтинiвське лiсове господарство'
Територiя: YKpaiнa
Органiзацiйно-правова форма господарювання:,Щержавне пiдприемство

вид еконономiчноi дiяльностi
Серелня кiлькiсть працiвникiвl
Алреса, телефон

!дm (piK, мiсяль, чишо)

за €ДРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

203

3l l00, Хмельницька обл,, м. Старокостянтинiв, вул, Крiпосний вал,25

кодi
2020 06 30

009933з7

68l0800000

l40
02,0l,l

Одиниця вимiру : тис.грн, без десяткового знака (oкpiм рздiлу IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупниИ дохй) (фрма N92), грошовi покiltники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Скла,дено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стандартами)бухгалт€рського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стап)
на 30 червня 2020 року

Форма Nэl Кол за .ЩКУ,Щ Г 
' 
80 Ю0l -__l

Акгпв код Hs почsтоr
звiтшого пеDiс

На кiнець
lвiтного пеDiоду

z з 4

I. Необоротнi акгиви
Jематерiальнi акrиви l000 566 56l

первiсна BaDTicTb l00l 609 6|(

накопичена амортизацIя l 002 4з 49

Jезавершенi капiтальнi iнвестицii l 005 з25 з3(

Эс засоби l0 l0 ll l23 l0 604

первiсна BapTicTb l0l l 21 902 22 27з

знос l0l2 l0 779 l1 669

lнвестицlина нерухом|сть l0l5 0

первiсна BapTicTb iнвестичiйноi HepyxoMocTi l0lб
знос iнвестицiйноi HepyxMocTi l0l 7

Щовгостроковi бiологiчнi аmиви l020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних аюивiв l021

накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних апивiв |022

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
tKi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiлприсмств l0з0
ншi фiнансовi iнвестицii 0з5

L|овгострокова дебiторька заборгованiсть 040

]iдстроченi податковi акгиви 045

tlшi необоротнi активи 090

Усього зfl роздiлом I 1095 l2 0l4 ll 495

II. Оборотнi актшвrr
1 100 z 845 з 014

l,ToMy числi: Виробничi запаси 0l l 094 l 386

незавершене виробництво 02 l90 254

Готова продукчiя 0з l 542 l зl2
Товари 04 l 62

гlоточнi бiологiчнi активи l0 l04 |04

Щебiторька заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 125 l 66з l 4з€

ilебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l lз0 27l 17с

з бюджетолt l35 l 4

ч томч числi з податкч на пDибчток l36 44

/_{ебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 145

l н ша поточна дебiтооська забопгованiсть l55 l ll
Поточнi фiнансовi iнвестицii l60
Грошi та iх еквiвшенти l65 |52 62з

у томч числi: Готiвка l66
Рахунки в банках l67 l44 бl8

витрати майбчтнiх пеоiодiв l70 39 l4

ншi оборотнi ашиви l90 зl7 209

усього за ооздiлом II l95 5 402 5 б28

IIL Необоротшi активп. vTDпMyBaHi для пDодsжу. та гDyпп впбyття 200

Бдлднс 300 t7 416 l7 l2з



I. Власнпй капiтал

Il. !овгостроковi зобов'язання i забезпечення
[]iдстроченi податковi зобов'язання

lII. Поточнi зобов'язаltня i забезпечення

lоточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями

IV. Зобов'язанця, пов'язанi з необоротнпмll акгllвами, утрпмуванlrмп

Бдлдн

.I[иректор

Г'оловний бухгал

Грачук Ю,!.
(прiзвище, iнiчiши)

' Визначасться в порядку, встано8леному центальним органом
виконавчоi влади, що реалузус державну полрику у сферi статистики.


