
Додаток l

до Нацiонального положення (стандарry)

бухгалтерського облiку

1 "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Пiлприсмство: .ЩП "Старокостянтинiвське лiсове господарство"
Територiя: YKpaiHa
Органiзаuiйно-правова форма господарIова}lня: !ержавне пiлприсмство
вид еконоtlомiчноi дiялыtостi
Серелня кiлькiс,гь праuiвникiв2
Алреса, телефон

l9з
3l 100, Хмельницька обл,, м, Старокостянтинiв, вул, Крiпосний вм,25

Балапс (Звiт про фirlансовий с,ган)

па 3l бере]пя 2022 poKv

ФормаNлl КодзаДКУД Г 180ЮП-___l

,Щата (piK, мiсяць, чишо)

за СДРПОУ
за КАТоТТГl

за коПФГ
за КВЕД

Koдl
03 зl

00993зз7

68l0800000

l40
02.01 , l

одиниця вимiру : r,ис.грн. без десяткового знака (okpiм роздiлу Iv Звiry про фiнансовi
результати (Звirу про сукупний дохiд) (форма Np2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з когliйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi);
за поло)кеll ням и (станлартам и )бухгалтерського облiкч
за мirкнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Актив Код на почпток
звiтшого перiо

Нд кiпоць

l 2 4

I. Необороr,нi акr,иви
Нематерiальнi активи l 000 626 656

первlсна BapTlcTb 001 693 727
l{акопичена амор,ги]ацIя l 002 67 71

Незавершенi капiтмьнi iнвестицti l005 з30 зз0
OcHoBHi засоби l0 l0 ll 550 ll 454

llepBlcHa BapTlcТb l0l l 25 900 zб 422
знос 10l2 14 350 14 968

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l0l 5 0

первlсна BaDTlcTb lнвестицlиноl нерчхомостl l0l б

знос lнвестицlиноl HepyxMocTI l017
f{овгостроковi бiологiчнi акr,иви l 020 0

первiсна BapicTb ловгострокових бiологiчних активiв l02l
накопиtlена амортизаrtiя довгострокових бiологiчних аmивiв 1022

Ц,овгострковt фiнансовi iнвестицii:
lKi облiковуються 1а методом участi в капiтмj iнших пiлприсмств l 030

ншi фiнансовi iнвесr,ицi'i l035
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть 1 040

3iдстроченi податковi активи l 045

ншi необорЬтнi активи l 090

усього за поздiltом l l095 l2 506 |z 44с

II. Оборотнi актшви
l l00 7 479 5 2о2

тому числi; Виробничi запаси l0l 2 64I 2 5з(

незавеDшене виробництво l02 393 з89

Готова продукчIя l0з 4 437 2 27{

Товари l04
поточнi бiологiчнi активи 10 104 10Z

Дебiтопська забоDгованiсъ за поодчкцiю. товаDи. Dоботи. послчги 25 20l 1зб

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за 8иданими авансами l lз0 505 з24

з бюджет<lм з5

у тому числi з податку на прибуток 36

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 45

lHtua поточна дебiтопська забоогованiсть 55 59 28

ГIоточtri фittансовi iявестицii 60

грошi та ix еквiваленти 65 57з 9lз
у тому числi: Готiвка 66 6 ll

Ра банках 67 56,7 902

Ви,грати майбутнiх перiолiв 70 74 48

lttшi оборотнt акl,иви 90 |92 зl
Усього за розлiлом lI 95 9 187 8 301

llL Необоrlо,гнi ак,l,швп, утrrшпtуванiд.lIя пролаrliy, та групи впбугrrI 200

Бдлднс l300 21 693 20 741



l lacшrз Код ня посаток

rвiтного перiо

нп кiнець

звiтпого поDiо;

l 2 J 4

I. Власний капiтал
3apeccr роваttий (пайовий) r<апiтал l 400 2942 294
{апiтал у дооцiнках 405 lзl lзl
Щодатковий капiтал 4l0 8 z27 9 l83
)езервний капiтал 4l5
-lерозподiлений прибyток (непокDитий збиток) 420

lеоплачений капiтал 425

3илучений капiтал 4з0

Усього за ро]дiлом I ,l95 11 300 12 256
Il. !овгостроковi зобовlязання i забезпечення

3iдстрочевi податковi зобов'язання l 500

l]овгостроковi кредити банкiв 510

Iншi довгостроковi зобов'язання 5l5 369 2зl
[]овгострокtlвi забезпечення 520 153 з9,,

L{iльове фiнансування 525

Усього за розлiлом II 595 52z 628
Ill. Поточtti зобов|язання i забезпечешшя

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгострковими зобов'язаннями l61 0

товари, роботи, послуги lбl5 20з 1lc

розрахунками з бюлI(етом l 620 5 894 4 033

\,тому числi з податку на пDибчток 1621 40,7 27(

DозDахчнками зI cTDax! l625 7\6 472

розрахунками з оплати працl l бз0 2 25| 1 892

одержанями авансами l бз5 689 l 2з2
Поточна кре,tиторька заборгованlсть lз внутрlшнlх розрахункiв l 645

поточнi забезпечення 1 660

доходн майбчтнiх пеDiодiв 1 665

Iншi поточнi зобов'язання l 690 Il8 11

}'сього за роздiлом III l695 9 87l 7 85]
IV. Зобов'пзапня, пов|я]анi з необоротнпми акIивами, утримуваними

для п Dолаtкч. та гDчпам п вибчття 1 700

Бдлднс l900 2l б9з 2о 74l

Грачук Ю,.Щ,

Щlл**оI
| 
Кодифiкатор алмiнiстративно-териrcрiшыtж одиниllь та reриторiй тсриторiшьнж громал.

' В"з"а"аеaьс" в порядку, встановленому цснцщьпим органом виконавчоi влади, що решiзуе лержавну полiтику у сферi статистиш


