
,Щоlаrюк l

до Нацiоtlального поло)l(ення {сr,анларr,у)

бухгал,rерського об.rliку

l "Загальнi вимого до фiнансовоr звiтностi"

Дата (plK. мlсяць, qисло)

Пiлприсмство: lll "Старокостянтинiвське лiсове господарство" за еДРПОУ
Територiя: YKpaiHa за КАТОТТГ|
органiзачiйно-правова форма господарюванняl f]eprkaBHe пiдприсмство за копФг
Вид еконономiчноi дiяльностi, заКВЕд
Серелня Ki.чbKicTb працiвникiв] l94
Алреса. ,tс.rrефон 

3 l | 00. Хмельницька обл . м Старtlкостянтинiв. вул. Крiпосний вал,
(),tиниLlя ви\,llру гис грн беl:tесяlков()го ]нак0 1oKptlt роз;ri.;lу lV Звrr,у гlро фirlансовi
РС]\!lЬrаТИ (ЗВl гу прtl сl,куttttиЙ ,,tохiд) (форма Л!2). грошtовr п()каlники як()г() tlilводяться в

l ривllях 
,] коttiйками)

Складено (зробити l,ltlзначку "ч" у вiдловiлнiй клiтинцi):
за положен ня м и (стандартам и )бух га"rтерського обл i ку
за мiжнародними стандар,гами фiнансовоi зBiTHocTi

коди
202| 09 з0

00993 33 7

68 l 0800000

]40

02 0l l

25

Баланс (i}BiT про фiшашсовий стан)
на 30 вересня 202l року

ФормаNчl КодзаДКУД Г l80ЮOГ-__l

;\Kr и в код нп початок
tsiтЕого перiоду

Нл кiнець
lвiтного перi,

4

l. Необоротпi актlлви
Нематерiальнi активи l 000 628 629

первiсна BapTicTb 00l 68: 69]
накопиtlеllа амортизаttiя 002 5J 64

Незаверtttеrti каtlir,альнi iHsec rиltii 005 30t ]08
l)cHtlBHi lасоби 0l0 l0 4l |0 б95

lleplrlcHa Bal)1 lс l l) l 22 89i 24 5j9
Jlloc 2 l2 48l lз 844

lнвестицiйна HepyxoMicTb 5

первiсна BapTicTb iнвесгичiйноl HepyxoMocTi 6
знос iнвестицiйноi HepyxMocTi 7

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020
первiсна BapTicTb довl,острокових бiологiчних активiв 02l
накогlиllена амор,гизашiя довгострокових бiологiчних активiв l 022

l{oBr осl ptlKoBi l|lilrarrcoBi ittвес-гиtli t :

rKi tlб;tiковlкrrься ]il MelojloM vllJcIl в кilIllluлl IнLUи\ lll,,lllри( \1с-г8 l 030
rtttll l]ltttattcttBl llIBcc | иlLIi l 0з5
l[oBt ocl,poKoBa,,teбiTttpсbKa ]абои.овапlс гь l 040
iJiлстрrlченi ltолаr koBt активи l{J45

illlll He0oopo[tll ак] пви l 090

Усього ta розлiltом l l 095 ll352 ll63
II. 0боротнi акr,иви

l l00 2 586 4 з9,7

у ToMv числi: Виробничi запаси 0l l 385 ] JO.{

I Iезавепulене виоttбниuтво 02 2lб 5l
l tlTtrBa rtptl,tt,KtLlя 0j 97з l 144

_-.-, l,,щрt1 ( ).l l2 j(
ltlrочнi бio:ttll i,ttlt lктrtви |0 l04 l04

[{ебiторська заборt овапlсl ь ,Ja ItpoilyKLtllo, l,tlвари. робоr,и. tttlcltyt,и 562 з9]
l[ебiторська заборгованiсr,ь -]а 

розрахунками:
за виданими авансами l lj0 229 з34
з бюджетом 35 3 3

у тому числi з податку на прибуток 36

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункIв 45

Htrla поr,очна дебiторська заборговаtliсl ь 55 зЕ

lотtlчнi фi HaHcoBi i нвесr иLrti 60
p()l]l1 Ia l\ cKBlBajlelllи 65 75 475
гомч чис;lt: I'tlTiBKir бб 8 8

l)ахчttки в баttках бl 67 46i
Jи граr,и майбчтнrх перlолiв 70 40 5l
ншi оборотнi активи 90 |з2 l4i
Усього la роздiлом Il 95 3 140 5 9.12

IIL Необоротlli активи! утримyванi для продажу, та гDyпи впбуття 200

БдлАнс l J00 l5 092 l7 57,1

) ]



/ Пасив код на поч!ток

rвiтшого перiолу

на KiHeub

I 2 з 4

l, Власншй капiтал
}арессlрований ( пайовиit) капir ал 1 400 2 942 2 942

tапlтал y дооцlнках 405 lзl l]l
цодатковий капi,iал 4l0 6 24l 7 256
)езервний капiтал 4l5
:lepo зпtlдiлен и й п рибутtlк ( Het tокриr"ий зб и,гок ) 420

неоплачений капiтал 425 ( (

Вил1 чений капiтал 430

}'сього la Dоlлiлом l {95 9 31,1 l0 329

I l. Щовгостроковi зобов'язаtl пя i lабеlпечешшя
Вiлстроченi податковi зобов'язання l 500

Щовгосr,роковi кредити банкi в 5l0
IHutt довгостDокtlвi зобов'язання 5l5 28з 53

Щовгостроковi забезпечення 520 l9i I

цiльове tьtнансчвання l 525

Усього la роrлi.пом I l 595 48( 55l

IlI. Поточнi зобов'язанпя i забезпеченшя
коооткос,гроковi кредити банкi в l 600

lоточна крелиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'я lанняйи lб l0
товари, робо-rи. tttlc;tyt,и l6]5 l29 4l

ро]рахillками з бюджетом l 620 2 670 3 833

у ToMv числi l податкy на прибyток l62 l l l2 23l

розрахунками зl ст,рахч l 625 446 48j

Dо]Dахунками з оплаl,и працl l 630 | 353 l 79j

олер)(аними авансами l 635 650 42

Поточна крелиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункIв l 645

поточнi забезпечення l 660

Щохоли шrайбуr,нiх псрiо,ltiв l 665

Itlult поrочнi lобов'язаttня | 690 50 lll
}'cbol о la ро lдi;lом l l 695 5 298 б 694

I\', }обов'я raH ня, пов'я,tанi ] необоро гl| ш м lt акlп вами, yTpll муван l, м и

лJlя продажу! та ],рупами вибуr,тя l 700
,////

Бд-IlАlI( l 900 l5 092 l7 571

,Щирек,гор

l-ruttlвний б!хt a..tt п

Грачук Ю,!.

Слюсарчук 1,1.

'U;.,";,,,,,,;;;,;;U;;,,r.;*,,",,"р",орiа,tьлиr 
о.lиtlиttь Ia lсриrорlй гсрпгорlаJlыlи\ lpoN!il,l


