
I {олаток l
до Нацiонального положення (стандарry)

бухгалтерького облiку
1 "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

,Щаm (piK, мiсяць, число)

Установа: flП "Хотинське лiсове господарство" за С{РПОУ
Територiя: yKpaiHa заКОДТУУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання: Державне пiдприсмство зкОПФГ
Вид еконономiчноi дiяльностi: Лiсiвництвотаiншадiяльнiстьулiсовому 9кВЕД
Серелня кiлькiсть працiвникiвl 2О9
Алреса, телефон

Одиничя вимiру : тис.грн, без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма ХЬ2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинui):
за положеннями (стандартами)бу<галтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

кодл
2019 l 06 l з0

002745зб

140

02,10

Баланс (Звiт про фiflапсовпй стап)
на 30 червня 2019 року

Форма.},,iЪi Кол за.ЩКУ,Щ Г 
'80100Г--_l

Актив Код
рядка

на початок
звiтяого пеDiодч

На кiнець
rвiтцого перiс

4

I. Необоротнi актшви
Зематерiмьнi акиви 1000 412 45з

первtсна BapTlcTb 100l 457 49$
накопичена амоmизаlIlя l002 45 45

1езавершенi капiтальнi iнвестицii l005 l67 169

эсновнi засоби 10 0 9 618 |0263
первlсна вартсть l0 24 ]15 5 59(
знос 10 2 14 69,1 l5 ззз

Iнвестицi йна HeDvxoMicTb l0 5

первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepvxoмocTi 10l б
знос lнвестицlиноl неDчхмостt 10,17

цовгостроковi бiологi чнi акиви 1 020
первiсна BaDTicTb довгостоокових бiологiчних апивiв 1о21
накопичена амоDтизацiя довгостоокових бiологiчних ашивiв 1о22

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицti:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств l0з0
iншi фiнансовi iнвестицii 035
Щовгостркова дебiторська заборгованiсть 040
Вiлстроченi податковi активи 045
Iншi необоротнi аmиви l090
Усього за позлiлом I l095 l0 19; l0 885

II. Оборотяi аюпвп
Запаси 1 100 3 82l 4 5з0
у томч числi: Виообничi запаси l0 894 l 121

Незавершене виробництво 102 7з4 94з
Готова продукцiя l0з z 19з 2 46(
ТоваDи l0.1

поточнi бiологiчнi апиви l10 lб зз
цебiтопська забовгованiсть за пполwttiю товапи поботи , з
Цебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами l lз0 1ll
3 оюджетом lз5 ,l

у томч числi з податкч на ппибчтол lзб
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахyнкiв l45
lнша поточна дебiтопська забопгованiсть l55 68 з4
поточнi фiнансовi iнвестиtii l60
гDошi та ix ешiваленти l65 64. бзt
,томч числi: Готiвка l66

рахчнки в банках l67 645 бзс
Jиmати майбчтнiх пеоiолiв l70 29 44
[ншi оборотнi аmиви l90 9з lбt
усього за позлiлом П l95 4 80( 5 56t

III. Необоротнi актпви, утримyванi для продажy, та гDупи вибyтrя 200

БАлАнс 300 15 003 16 44:



Пасив Код Еа початок

tвiтпого пеоir

на кiпець

звiтцого лепiо

I. Власппй капiтал
lqрgсстрований ( пайовий 1 капiтш

4

1400 3 l45 з l45
l405
l410 5 40j 5 464
l4l

-r-,._--.-.,lrllll rlPr.vJ !чл t п!llчNрпt пи rUи |uK'

{еоппяqений ияпi-.
l42o 47l
l425

у l 4з0

II..Щовгостроковi зобоrGЙ"r, БаЙзпБ.rЙЙ
Вiдстроченi подажовi ]обов'язання

l495 8 55( 9 08a

l500
ччDl v! l WлчD| лЕлпrи uaHKIa

Iншi ловгострокоui rобоJй*ii--- l0
|5l 5
l 520

l525

III. Поточнi зобов'"iйнrlliййБйiй
{opTKocTpoKoBi кDелити банкiв

1595

l600

Jовгостроковими зобов'язаннями
l 610

lчо4ри. WUUrи. llосJlvги lбl5 ll 8l

у тому числt з податку на приб]пок
1620 2 04а 2 0l|
162| l2l
l625 56 ,l89

lбз0 271 744
l бз5 48з 1 394
l 645

l 660 1 бзz 2 02,,

ншi поточнi зобо"'"rй""..........-- lбб5 80; 80;
l690 44 l04
l695 6 453 7 36(

1700

1900 15 003 lб 44!

.Щиректрр - , .',.'
,. ].. ': l.

'!| ..' .

Голо_вний бцгаптер

i-
бизначасться в Порядку, встilновленому центрalльним органомвиконавчоi влади, що реалузуе державну полуiику у сферi статистики.

Яковець В.о
(прtзвице, iнiцiми)

Ткач Л.В,
(прlзвище, iнlц|ми)


