
,Щав (piK, мiсяць, чишо)
Пiдприемство: .ЩП "СтарокостЯнтинiвське лiсОве господарствО" за еДРПОУ
Територiя: yKpaiHa t за кОАТУУ
органiзацiйно-правова форма господаркiвання: .щержавне пiдприсмство за копФг
Вид еконономiчноi дiяльностi: заКВЕД
Середня кiлькiсть працiвникiвl 2|5
Алреса, телефон 31 100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинiв, вул. Крiпосний вал,
Одиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Jtb2), грошовi поклtники якого наводяться в
гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (станлартами)бцгалтерського облiку
за мiжнародними стандартамн фiнансовоi звiтностi

,Д,олаток l

до Нацiонального положення (станларry)

бухгалтерського облiку
l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

коди
2019|0]|31

00993337

68 l 0800000

l40

02,0l , l

Балапс (Звiт про фiпаllсовпй сташ)
па 3l берсзltя 2019 року

Форма.lvэl колза!Ку.щ Г 
'sOю01--_l

25

Аmив код на початок
lвiтного перit

На кiшець

звiтного пеоi
l з

I. Необоротнi активп
Jематерiальнi активи l 000 550 552

первlсна BapTlcTb l001 579 584
накопичена амортизацlя l 002 29 з2

lезавершенi капiтальнi iнвестицii l005 з00 363
)сповнi засоби l0 l0 ll 576 Il 679

первlсна вартlсть l0l l 20 836 21 482
знос l0,12 9 260 9 803

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 1015 0
первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0lб
знос lнвестицlиноl HepyxMocTl l 0l7

Щовгостроковi бiо.llогiчнi активи l 020 0
первiсна BapTicTb ловгострокових бiологiчних активiв l02 l

llаколичена амортизацiя довгострокових бiологiчних акгивiв \022
.Щовгострокgвi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiтмt tнших пiдприсмств l 030
iншi фiнавсовi iнвестицii 0з5
Цовгострокова дебiторська заборгованiсть 040
Вiлстроченi податковi аmиви 045
ншi необоротнi активи l 090

Усього за розлiлом l l095 12 426, l2 594
II. Оборотнi актпвп

3апаси l l00 2 954 з 805
тому числi: Виробничi запаси l0l l 463 l 362

незавершене випобниuтво l l02 7l ||
Готова пролукuiя l03 | 4,14 2 з24
Товари l04

поточнi бiологiчнi активи l0 104 l04
Щебiторська заборгованiсть за продукчiю, товари, роботи, пос;Iугл 25 249 288
!ебiторська заборгованiсть за розрахунками

за виданими авансами l l30 744 l 530
з бюджетом 35 7 1

у томy числi з податкч на поибчток зб
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внчтрiшнiх оозоахчнкiв 45
lнша лоточна дебiторська заборгованiсть 55 4l 34
Поточнi фiнансовi iнвестицii 60
Грошi та [х еквiвшtенти 65 54з 59
i lому числi: Готiвка 66 2

Рахунки в банках 67 54l 58t
Витрати майбутнiх перiодiв 70 65
Iншi оборотнi аmиви 90 l63 24i
усього за rrозлiлом ll 95 ,1 870 6 6];

llI. Необоротпi активll, утрпмуванi для продажу! та грyпп вшбyття l 200

Бллднс 300 |7 296 I9 2Jl

) 4



II. {овгостроковi зобов'язання i забезпечеrrня

IIL Поточнi зобов'язання i забезпечення

кредиторська заборгованiсть за

IV. Зобов'язанtlя, пов'язаtti з необоротнпмll активамli, утримуванимl|

.I|иректор

Головний бцгалтер

Грачук Ю.Д.
(прiзвище, iнiцiши)

Слюсарчук 0.I.
(прiзвище, iнiцiши)

' Визначасться в порядку, встановленому центаJIьним органом

виконавчоi влади, що ремузуе державну полугику у сферi статистики,


