
Додаток 1

до Нацiонального положення (станларry)

бухгалтерського облiку

1 "загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Дата (piK, мlсяць, число)

Установа:.ЩП "Хотинськелiсове господарство" за€ДРПОУ

Територiя: yKpaiHa заКоАТУУ

органiзачiйно-правова форма господарювання: .щержавне пiдприсмство за КопФг

Вид еконономiчноi дiяльностi: Лiсiвництвотаiншадiяльнiстьулiсовому заКВЕД

Середня кiлькiсть працiвникiвI 222

Адреса, толефон

Одиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi

результати (Звiry про сукупний дохiл) (форма Nэ2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (стаrиартами)бlхгалтерського облiку

за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

коди
20l9 09 ]0

о02745зб
l

l40
02.10

Балднс (Звiт про фiшансовий стан)
па 30 вереспя 2019 року

Форма JФl Код за ДКУд Г- 1SOЮ01 l

Актпв
код на початок

звiтпоru пеоiодч

н! кiяець
lвiтного пеоil

2 з

l. Необоротпi актпвп
нематеоiальнi акшви l 000 516

пеDвlсна BaDтlcтb l 00l 457 561

накопичена аморшзацiя l 002 4 4

{езавеDшенi капiтальнi iнвестицii l005 161

)cHoBHi засоби 10l0 sбl 10 з64

пеDвlсна BaDTlcтb l0l t 24з 26 07,,

знос 10l l4 69,] 15 71

Iнвестицiйна HeolxoMicTb l01

пеовiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0lб
знос iнвестицiйноi неDчхмостi l017

повгосmоковi бiологiчнi активи 020

первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 02l

накопичена амортизачiя ловгострокових бiологiчних аюивiв 1о22

]овгострковi фiнансовi iнвестицii:
lKi облiковчються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств l0з0
iншi фiнансовi iнвестицii l035

цовгостDокова дебiтооська забоDгованiсть t040

]iлсmченi податковi акшви l 045

IHцli необопотнi активи 1090

усього за позлiлом l l095 l0 197 10 88с

II. Оборотпi актrrвп
100 3 82l 3 991

томч числi: Виробlrичi запасlr 101 89.1 l 09с

НезавеDшене виDобництво t02 7з4 998

готова пполчкlliя l l03 z 19з l 90:

ToBaplt l l04
[oTocHi бiопогiчrIi аýиви l0 3:

tIебiтопська забопгованiсть за поолчшiю- товаои- поботи. послvги l l25 3

{ебir,орька заборговаrIiсть за розрахунками:
за виданим}{ аваItсами l30 l3,1 l2l

з бюд)кето[t l35

v ToMv числi з податкч на пDибчток l l36

Шебiтопська забоогованiсть за DозDахyнками iз внутрiшнiх розрахункiв l l45

[нша поточна лебiтооська забоогованtст l l55 68 107

ГIоточнi tbiHaHcoBi iнвестицii l 160

пошl та lx еквlвалеятtl l 165 645 545

r ToMv числi: Готiвка l 166

рахчнки в банках ll6,| 645 545

]итпати майбwнiх пепiолiв l l70 2s 22

Iншi оборотнi аrгиви l90 91 l0]

усього за поздiлtlм lI l195 4 80( 4 96(

III. Ilеобоrlотпi актпвп, yTpиMyBaHi для продажу, та груплl впбуття l200

БдлАнс 1300 l5 003 l5 84б



II. .Щовгостроковi зобов'язацня i забезпечення

III. Поточпi зобов'язаппя i забезпечепня

ГIоточна кредиторська заборгованiсть за

IV. Зобов'язання, пов'язапi з необоротппмп актпвами, утрпмуванпмll

Блллнс

Яковець В.о
(прiзвище, iяiцiми)

Ткач Л.В,
(прiзвище, 1яlцlши)

' Визначасться в порядку, встановленому центральним органом
виконавчоi владлt, що реалузус державну поJI}тику у сферi статистики.


