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fодаток l
до Нацiонального положешlя (стаtlларry)
бухштерськоm облiку 1 "Загальнi вшоm до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (рiц мiояць, чиоло)
ПiдIриемотво Державне пiдприсмство "Хотинське лiеове господарствоll за еЩПОУ
Териmрiя ЧЕРНIВЕLЪКА за КОАТУУ
Органiзачi*но-,пр за КОПФГ
Вид еконойчноi дiяrъностi Л"iвництво за КВЕЩ
Lgpgш NJbNvlb rlрацrЕлиNб з

Адресq телефон ву.гпtця МJпtнська, буд. 1, о, КЛIШIКIВЦI, ХОТИНСЬКИИ РАИОН, lEPHIBELЪKA обл., б0014 2lЗ66
Одrяиrц вийру: тио. грп. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнаноовiрезультатп (Звiry про сукупний дохiд) (форма
Nэ2), грошовi покапиш якого наводятьоя в Iривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бухгалтерського облiку
за мi:лсtародними отандарmми фiнаноовоi звiттrоотi

Баланс (Звiт про фiнапсовий стан)
на 31 березня 2020 р.

код,I
2020 l04 l0l

0027453б
732508з601

l40
02.10

Форма Лr1 Кол за lЩУ lE0l00l

Актив
Код

Dядка
на початок

звiтного пепiолч
На кiнець

звiтного перiодч
, 3 4

I. Ееоборотнi активи
Нематерiальнi активи l000 5lб 5lб

п9рвlона варпоть l00l 56l 561

пакопичена амортизацш l002 45 45

Незавершенi капiта;ьнi iнвестицli l 005

OoHoBHi заооби 1010 9 99"l 9 949

первrсна вартlотъ 26269 26 868

зноо |2 |6 z,l2 lб 919

lнвссшцiйна нерJжошсъ l5
Первiона вартiоъ iнвестицiйноi HeplxoMocTi 1б

3нос lнвеотицlйноi HeplxoMocTr |,7

ловгоотоковr ьlолопчн1 акшви z0

Первiона вартiотъ довгостокових бiологiчню< aKTиBiB 0zl
Накопичена аморпзацiя довгострокових бiолопчних активlв |о22

Щовгоотроковi фiнаноовi iнвестицii:

якi облiков}rоться за метOдом ylaoTi в капimлi

iнших пiдприсмотв l030

iншi фiнаноовi iHBeoTTlцii l035

,Щовгоо,трокова дебiюроька заборгованiсть l 040

Вiдотроченi податковi акшви l045

l'удвlл l U50

Вiдс,троченi аквiзицiйнi витраш l 060

Залишок коштiв у централiзован}х< сlрaлхових резервнюr фондах 1065

Iншi необоротнi активи 1090

Усього за роздiлом I l095 l0 51J l0 4б5

п. оборотнi аmпви
Запаси 00 5 267 5 877

Виробничi запаси 01 936 998

Незавершене виробfi ицтво 02 l 922 2з92
t оmва продукцlя 0з 2 409 2 48,|

l овари 04

llоючнl оlолопчнl акшви l0 з4 54

Щепозиш пер9атахтвання

Векоелi одержанi 2о

,Щебiтороька заборгованiстъ за продукцiю, товари, роботи, послуги 25 l9 318

,Щебiторська заборгованiоть за розраrтнками:
за виданими аваfiоами 1 1з0 l07 |27
з бюджетом l 1з5 4

у rcму чиолi з податцl на прибуюк l l36

Щебiтороька заборгованiоъ за розрА]rнками з наржованих доходiв l40

!ебiтороька заборгованiсть за розра\тнками iз BrryTpimHix розраханкiв 1 145

Iнша поточна дебiторська заборгованiоть l155 64 38

Поточнi фiнансовi iнвеотицii 1 160

Грошi та ix еквiваленти lб5 246 43б

l 'oтrBKa llбб
раwнки в банкж 67 246 4зб

IJитраш майбушж перrодlв 10 25 14

Частка перестраховика у сlрахових резервах 80

у rcNý/ чисJп в:

резервах довгоотрокових зобов'язань
1 181

резервж збикiв або резервах належих виплат l l82

резервах незароблени.х премiй lЕз



отахових рез9рвах
оборотнi активи
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Яковець BiKTop Олександрович

Ткач Людмила BiKTopbHa
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Внеоки до незареестрованого отатутноrо кап

[ншi довгооmоковi зобов'язання

резерв довгоотокових зобов'язань

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення

Поточна кред{тOроька заборгованrоть за:

Поrcчна кредитороька заборгованiоть за одержаними аваноами

Поточна кредиторська заборгованiоть за розрахунками з )лаониками

а кредi юрська заооргованlсть зх отаховою дяльнlо m

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротrrимп актшвами,
продаяý., та групами вшбуття

l Визв

У"_з у
ор", "{

ц i?iФ

органом виконавчоi влади, що решiзуе державну полiтику у оферi отатистики.


