
,Щолаток l
до Нацiонального положення (стандарry)

бухгмтерського облiку
l "Загальнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Дата (piк, мiсяць, число)
Установа: flП "Хотинськелiсове господарство'' заСДРПОУ
Територiя: YKpaiHa закодтуу
органiзачiйно-правова форма господарювання: ,щержавне пiдприсмство закопФг
Вид еконономiЧноi дiяльностi: Лiсiвництвотаiншадiяльнiстьулiсовому заКВЕД
Середня кiлькiсть працiвникiвl 25О
Адреса-, телефон

ОдиницЯ вимiру : тис.грН. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Nч2), грошовi показники якого наводяться в
гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй юriтинцi):
за положеннями (стандартами)б}хгалтерського облiку
за мirttнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

коди
2020 06 з0

002745зб

l
l40

02.10

Баланс (Звiт про фiнашсовпй стап)
на 30 червня 2020 року

Форма J,,iЪ l Кол за .щКу! Г 
' 
80{ О0 

' 
__l

Актпв Код Еа початок
звiтного пеоiодv

IIа кiвець
звiтвого пепi

2 4
I. Необоротнi актпвп

{ематерiальнi аroви 1000 5lб 51(
первlсна Bapтlcтb l00l 56l 56l
накопичена амортизацlя l002 45 4

]езавершенi капiтальнi iнвестицii l005
JcHoBHi засоби l0l0 9 997 9 721

первlсна вартсть 10l l zб 269 26 99(
знос l0l 2 lб 272 |7 26

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l0l5
первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0l б
знос iнвестицiйноi HepyxMocTi l0l7

цовгостроковl l020
первlсна вартlсть довгострокових бiологiчних активiв l021
накопичена аморшзацtя довгострокових бiологiчних активiв I022

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств l0з0
iншi фiнансовi iнвестицii 0з5
fl овгострокова лебiторська заборгованiсть 040
DlлсtрUч9нl ll( 045

HeooopoTHl 090
роЗД l095 10 51з 10 244

[I. Оборотнi аlсгиви
Запаси l l00 5 26i 5 298
у тому числi: Виробничi запаси l0l 9зб 925

Незавершене виробництво 102 l 922 1 72l
Готова продукцiя l0з 2 409 2 65i
Товари l04

поточнi бiологiчнi аmиви l0 з4 зз
щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, робош. послчги I25 l9 з29
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами l 130 l07 lзс
з бюлжетом з_5

у тому числi з податку на прибуток зб
]ебiторська заборгованiсть за DозDахчнками iз внчmiшнiх позпахчнкiв 45
нша поточна дебiторська заборгованiсть 55 бl зl
Jоточнi фiнансовi iнвестицii 60

рошI та lx еквiв{Ulенти 65 24( 20t
rому числi: Готiвка 66

Рахунки в банках 67 24( 198
3итрати майбутнiх перiодiв 70 2: 1n

ншi оборотнi активи 90 ,l4
9r

/сього за роздiлом II 95 5 83( 6 16a
III. Необоротнi актпвш, утрпмуванi для продажу, та гlrупи вцбуття l200

;лллнс l300 16 34ý 16 40ý



Пасив Код IIа початок

звiтяого пепil

IIа кiнець

звiтвого перiодl

z з 4

I. Власний капiтал
3аоеесmований (пайовий) капiтм 1400 l45 3 l55
(апlтм v дооulнках 1405
'топатковий капtтш l4 l0 5 66, 4 84,,

)езервний капiтш 141 5

lепозполiлений пDибчток (непокDитий збиток) I4z0 42

lеопlаченltl"t капtTaл l425

Jилччений капiтал l4з0

Усього за Dоздiлом I 1{95 8 807 8 044

II. !овгостроковi зобов'язанпя i забезпеченпя
Bi псmченi полатковi зобов'язання 1500

повгосmоковi кreлити банкiв 510

Iншi ловгостпоковi зобов'язання 5l5

повгостпоковi забезпечення 520

li пьове rhiнансчвання 5z5

Усього за роздiлолl II 595

III. Поточнi зобов|язанпя i забезпечення
(onoTKocmoKoBi кDедити банкiв 1600

Поточна кредиторська заборгованiсть за

.довгостDоковими зобов'язаннями lбl0
товари, роботи, послуги 6,15 92 з5:

DозDахчнками з бюджетом 620 2 ззS 2 82(

ч ToMv числi з податкч на прибYток 62l 82

позпахчнками з1 стDахчвання бz5 l6ý 662

хчнками з оплати пDаul 630 69з l 85(

одеDжаними авансами 635 l l74 9зs

lоточна кDелитоDська забоDгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв l 645

lоточнi забезпечення l660 2з6: l0l
[охоли майбчтнiх перiодiв l 665 616 бl

[нtшi поточнi зобов'язання l690 94 l05

Усього за позлiлом ПI lб95 7 542 8 зб5

IV. Зобов'язання, повiязанi з необоротнпмп актпвалtlr, утрпмуваними
для продажy, та грyпами впбуття l700

БАлАнс l900 |б349 lб 4о9

fиректор

Головний бухгалтер

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

Яковець В.о.
- )лу"Г ("р".**"")

{' ИLa'- ткачл.в,
't, ---GЙ*) ("р*. *t,"-")


