
,Щола гок l

до l lацlонаJlьного поло)l(ення (станларrу)

бухгалтерського облtку

l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Пiдприсмство:,ЩП "Старокостянтинiвське лiсове господарство"
Територiя: YKpaiHa
Органiзачiйно-правова форма господарювання: fJ,ержавне лiдприсмство

вид еконономiчноi дiяльностrl
Серелня кiлькiсть працiвни KiBI

Алреса, телефон

Дата (plK, мiсяць, чиФо)

за еДРПОУ
за КоАТУУ
за КОПФГ'

за КВЕД

l9,1

] l l 00, Хмельницька обл., м, Старокостянтинiв, вул, Крiпосний вал, 25

коди
2020 lz ]l

009933з7

6810800000

l40
02,0l , l

Одиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiм роздiлу IV Звiry про фiнансовi
резу.цьтати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Nч2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Склмено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцt)l
за положен ням и (стандартам и )бухгалтерськогtl обл i ку

за м|жнародними стандартами фiнансовоi звiтносr,i

Баланс ('}BiT про фiнансовий стан)
на 3l грулrrя 2020 року

Формалil КодзаДКУд Г l80lОOГ-_-l

Актшв код н! почотоr
!вiтffого псрiоду

На кiвець
звiтвого перiолу

l 2 4

l. 1,1еоборотrri aKTllBm
Нематерiальнi активи l 000 56( 628

пеDвiсна BaDTicTb l00 l 60ý 68з

накопичена амортизацlя l 002 43 5

iезаввршенi капiтальнi iнвестицli l 005 з25 308

)cHoBHi засоби l0l0 ll l2з l0 4lб
первlсна вартlсть l0ll 2| 902 22 89,1

знос l0l 2 l0 779 l2 48l
нвестицlина HepyxoMlcтb l0l 5 0

первiсна BapTicTb iнвестицlйноi HepyxoMocTi l0lб
f нос lнвесIицlиноl неDчхм()стl l0l7

l,[овгостроковi бiологiчнi активи l 020

лервiсна BapтlcTb довгострокових бtологiчних ак,гивiв l02 I

накопичена амортизачiя довгострокових бiололiчних активiв |022

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiлприсмств l 0]0
rншi фiнансовi iнвестицii l 035

|]овгострокова лебiторська заборгован icTb l 040

3iлстроченi податковl активи l 045

ншi необоротнl акгиви l 090

Усього la Dоздi.qом I l 095 l2 0l4 Il 352

ll. Оборотrli активп
l l00 2 845 2 586

у тому числi: Виробничi запаси t l0l l 094 1 з85

незавеDшене виробництво I02 l9( 2,

I-oToBa продукцiя l l0з l 542 97з

Товари l l04 l l

поточнi бiологiчнi активи ]l l0 l04 l04

дебiтооська забоогованiсть за продчкцitо. товаDи. роботи, послyги 25 l 66] 562

,Щобiторька заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами l l30 2,7l 229

бкlджетом 35 i

у ToMv числl з податкч на прибутtlк зб

{фiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшlнiх розрах}нкIв 45

iЁла поточна дебirоDська збоDгованiс,гь l l55 l0

Йючнt фtнанссlвt itlвестицii I60

ГOошi та rx еквiваленти |65 l52
,75

у тому числi: Готrriка l 166 8

Рахунки в банках |67 |44 бi
Витрати майбутнiх перiолtв l70 3 4с

Iншl оборогнl акiиви l90 ]l |3

усьоr0 ]а роlдiдом ll l l95 5 402 3 74{

IIl. Необоротнi актпвц, чr,римуваtli для пролажy, та групш вибуrr,я l 200

БлJлднс l300 l7 4l 15 09:



Пасив Код на поч{ток

1siтного перiоду

на кirrець

l 2 з 4

I. Власпшй капiтал
заоеестоований (пайовий) капiтал l 400 294z 2 942

l 405 13l lзl
l4 l0 5 85з 6 241

резервний капiтш l4l5

Неоозподiлений пDибчток (непокритий збиток) l 420

l425
l 430

l495 8 92б 9 зl(

l 500

довгостроковi кредити банкiв l5l0
Iншi ловгостроковi зобов'язання l5l5 28з

l 520 zэ: l9

l 525

Усього ]а Dозлilrом I l 595 2]3 ,180

l 600 268

Поточна кредиторська заборгованiсть за

до8гостроковими зобов'язаннями lбl0
ппботи бl5 l2c

DозDахyнками з бюджеr,ом l 620 з 414 2 67(

v ToMv числi з податкy на прибуток 62]l 20l ll

розрахунками зl страхування l 625 52з 446

DозDахчнками з оплати прац| l бз0 \ 179 l з5з

одеDжаними авансами l 635 l 885 65(

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункtв 645

поточнi забезпечення l 660

доходи майбчтнiх перiодiв l 665

lншt поточtli зобов'язання 690 бl 50

Усього за по,rлiлом lll l695 8 257 5 298

lV. Зобов'язанвя, пов|язанi з ttеоборотншми активами, утрпмува]!llми
для пDодажv! та груltами впбуття l 700

/1

l 900 1 4lб l5 092

/

/ Грачук lО.Д.
(пр|звище, lнiцlми)

Слюсарчук 1,1,
, (прiзвище, iнiчlши)

о'с'

/m
i,3l
ilJ

Слюсарчук 1,1,

' Визначасться в порядку, встановленому центральним органом
виконавчоi влади, що реаJIузу€ державну полутику у сферi статистики
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