
Додаток l
до Нацiонального положення (стандарry)
бухга.rтерського облiку
1 "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi''

.Щаm (piK, мiсяць, чиоо)
Установа:.ЩП "Хотинськелiсове господарство'' и€ДРПОУ
Територiя: yKpaiHa 

закодтуу
органiзачiйно-правова форма господарювання: !ержавне пiдприсмство икопФг
Вид еконономiЧноi дiяльностi: Лiсiвництвотаiншадiяльнiстьулiсовому заКВЕД
Серелня кiлькiсть працiвникiвl 2|З
Алреса, телефон

Одиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiM розлiлу IV Звiry про фiнансовi
результатИ (Звiry про сукуПний дохiд) (форма Nэ2), грошовi пок.lзники якого наводяiься в
гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiлповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами)бцгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

коди
20l9 03 зl

00274536

140

02 10

v

Баланс (Звiт про фiнансовпй стан)
на 31 березня 20t9 року

Форма Nлl Код за.ЩКУ! Г 
' 
s0'O0' l

Актив код Нд почдток
звiтноrо пепir

IIа кiяець
tвiтяого пеоiо

l 2 з 4
I. Необоротпi аюпвш

1eMaTepiа:IbHi активи
l 000 4|2 45:

первlсна BapтlcTb l00l 45 49t
амортизацlя l002 45 4!

]gJавgршЕвl 1005 16,1 l6,,
l0l 0 9 бl8 9 5з2

llgРBlUHa вёрllUl'ь l0l l 24 зl5 24 58з
знос 1012 14 697 15 05

H9pyxoMlcTb l0l5
lgPBlOHa BaPIlcTb Iнвестицlиноl HepyxoMocTI l0l б

HepyxMocTl l0l7
020

:Iрокови активlв 02
dмUрl :трокових аmивlв 1о22

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi обдiковуються за методом участi в капiтмi iнших пiдпDиемств l030

QlHaHcoBl lнвестицlr
l 0з5

цUбl uUrIJUKOBa лсul],орька заооргованlСть l040
)lлýlIлч9нl II0латковl i l045
шшl HýOUOPOTHI aKTl l090

1095 l0 l97 l0 l52
Uoopoтпl актпвIl

lапаси
l l00 з 82l 4 lбz

уlqщу числi: Виробничi запаси 10l 894 9з
пезавершене вирооництво l02 7з4 l 06:

рOлукцl, l03 z 19з 2 16(
! !!qри l04

1l0 2:

3 4чllUрDл4 J.UUPI UбanlUlb Jd P9JpaxyHKa
за виданими авансаýtи l30 1зl l38

lз5
у luМy чисJll з податкry на приоу lзб

{ýul luцrbka заuоргованlсть за розрахчнками lз внчтDlшнiх позпахчнкiR 45
нша ltoluчна деоlторська заооргованlсть 55 68 бЕ
цочнr (PlHaнcoBl l60
Irчшl lа 65 645 l 7?-5
l0My 166

rахунки l67 64j 1 72:
)иlрати маиоутнtх перlод 70 2s 25
ншr ooopoTнl l90 9з 55

ро]дlлом l95 4 80( 6 2oi
ut. гlеоооротнl актпви, yTpи}tYBaHi для продажу. та гDчпll вшбчття 200

300 l5 003 16354



Паспв Код

рядкд

н! поqаток

звiтцого пепiо

На кiнець

lвiтяого пепiпl

I. Власншй капiтаJ
}аресстрований (пайовий) капiтш

, 4

I400 l45 з l4j
l405
4l0 5 405 5 44l
4l5

,.,P9J!lvл.?lvl1,1rr rlPfrvJ rUR tнýlIUкри tии Зоиток' 420 17:
425

l4з0

Il. {овгостроковi зобо.'язаrш i зiБiББiЙ
]iдстроченi податковi зобов'язання

l495 8 55( 8 76с

500

5l0
5l
2о

{U,DUб9 чlб4dсуБанчя 25

III. Поточнi зобов'язанrrя i забез,rеrеrr",
(opoTKocTpoKoBi креди ги банкlв

595

l600
Поточна крлиторсы:а заборгованiсть за:

довгострокови ми зобов'язання ми l61 0
lчDари. шUчlи- llOcJlvl и lбl5 ll l44

l620 2 04l 2 25,,
J rv!!J lllvJll J llчл@lлJ па llриuуruк l62l l20 10r
рurрслуплами Jl 9tоахvваllня l625 56 19з

l 630 27l 799

lоточна кредиторська заборгованiсть iз uнуrрiшпiх оо-**-*
l бз5 483 906
l645
l 660 1 634 2 з8з
1665 яо] 80;
l 690 44 99
l695 6 45: 7 588йJф.rllл, rrvD лJап| J пEUUUрUlнuмп актпвами, утрпмуванцмп

для продажу, та групами вибyття 170о

1900 15 003 lб 35.

J- i i)_;J;r
.i9}-_

(пiдпис)
одажiй о.П

Ткач Л.В,
(прiзвице, iяiцiми)


