
Додаr,ок l

до нацiонального положен}tя (стандарту)

бухгалтерського облi ку

| "Загмьнi вимого до фiнансовоi звiтностi"

Установа; ДП "Хотинське лiсове господарство"

Територiя: YKpaiHa

Органiзачiйно-правова форма господарювання: Державне пiдлрисмство

Вид еконономtчно1 дlяльностl

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl

Алреса, телефон

одиниця вимiру : тис,грн, без десяткового знака (oKpiM розлiлу IV Звiry про фiнансовi ,

результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Nч2), грошовi показники якого наводяться в

гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiлловiлнiй клiтинui):

за положен нями (станлартам и)бухгалтерського обл i ку

за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнапсовий стан)

па 3l березня 202l року

Форма Лл l Код за ДКУД Г-]бюг--l

дата (piK, мlсяць число)

за еДРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

коди
202 I 0] ]l

00274 5jб
l

l40
02 l0Лiсiвництво та lнша дlяльнlсть у лlсовому

230

Актив
код ня початок

tвiтяого пеDiодl

Hn кiнець
rвiтного пеDiоду

4

l. Необоротнi aKTиBll

{ематерiшьнi аmиви l 000 5lб 5lб

l001 56l 56l

l 002 45 45

l 005

l0l0 8 960 8 6] l

l0ll 21 12,] 27 094

10l 2 l8 l67 l8483

l0]5
l0l 6

I0l7
l 020

бi l02 l

0lологl.tних активlв ]02

Д,овгостроковi фiнансовi i нвестицii:

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств l 0з0

l 0з5

прбiтппсккя зябопговавiсть l 040

l 045

l 090

I l 095 9 476 9 l),7

II. Оборотнi активп
]апасrr l l00 з 926 4 050

u ToMv числi: Виообничi запаси ll0l 936 8l

незавепt tleHe виообництво l l02 l|5l ? 22(

l l0з 1 839 l 01l

Товапи l l04
]l l0 27 21

Пебiтопська забопгованiсть за продукцiю. товари, роботи, послуги l l25 l8 50

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками :

за виданими авансами l l30 lбl 28(

5 3

ппибv l]jб
1ебiтооська забоогованiсть за розрахунками lз внутрlшнlх розраху!д]в l l45

55 2j 6]

l 160

l 165 372 975

] ]66

l\67 з12 97

l l70
l l90 l10 ]]l

l l95 4 646 5 555

III. Необопотнi актиаи, утримyванi для продажу, та груплt вшбуття l 200

БдлАнс l 300 14 l22 l4 68;



Паси в код На кiяель

звiтного перiод.

l 2 4

I. Власний капiтал
]аресстрований (пайовий) капiтал l 400 ] l55 3 l55
(апiтм ч дооцiнках 405

цолатковий капiтш |0 4 894 4 894
)езервний капiтал l5
Jеппrпппi пений ппибvтпr i'неппкпитий ебиток] 20 84

неоплачений капiтал 25 ) (-)

]илччений капiтш 30

Усього за DоздiJом l 495 8 049 8 l33
Il. !овгостроковi зобов'язання i забезпечеttня

]iдстроченi податковi зобов'язання l 500

цовгостооковi коелити банкiв l0
]ншi довгостроковi зобов'язання 15

цовгостроковi забезпечення 20

Цiльове фiнансування 25

Усього за ооздiлом II l 595

lll. Поточнi зобовtязання i забезпечення
KoooTKocTDoKoBi кDедити банкiв ] 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями lб l0
товаои_ ооботи_ послчг бl5 28( ]6з

розрахyнками з бюд){етом 620 2 25( z4l
v томч числi з податкч на пDибуток 621 I 7с,

DозDахчнками зl стDахчвання 625 I81 22

розрахyнками з оплати прац| 6]0 740 I 06j

одержаними авансами бз5 l |52
,74l

lоточна коелитооська забоогованiсть iз внчтоiшнiх оозоахчнкiв 645

Iоточнi забезпечення l 660 907 l 402

!lохоли майбчтнiх пеоiодiв l 665 425 .125

Hrlli поточнi зобов'язання l 690 ]]5 l20
Усього за поздiлом IIl 1 69s 6 073 6 549

IV. Зобов'язання, пов'язанi з пеоборотними активами, утримуваними
лля пподажч. та лDчпами вибчтгя l 700

БАлАнс l 900 l;l l22 l4 682

Чаглiй I.!

'I'кач Л В.

' Визначасться в порядку, встановленому центральним органом
виконавчоТ влади, що реалузус державну полутику у сферi статистики.


