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бухгалтерсь(ою облiry l 'Загальнi вимоп до фнансовоi звiтностi'

,I|aTa (piK, мiсяць, чиоло)
Пiдприемство f|epжaBtle пiдпрllсмство "OBpyubKe сttецiапiзоване лiсове господарство"
Териюрiя ЖИТОМИРСЬКА
Органiзацiйно-правова форма гооподарювання,Щержавне пiдприемство
Вид економiчноi дiяльностi Надання допомiжих поо,туг у лiсовому господарствi

Середня кiлькiсть працiвникiв 2 Б1
Адреоа, телефон Ж"-"rроо*ч
Одиниця вимiру: тио. грн. без деоякового знака (oKpiM роздi,ту IV Звiry про фiнаноовi результати (Звiry про сукупний
Nч2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за нацiональними положеннями (отанлартами) 61хгалreроького облiку
за мiжнародними оmндартами фiнансовоi звiтностi
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АктIIв

Нематерiальнi активи

Незавершенi капiта;tьнi iнвестицtii

первlOна варпсть lнвеотицlиноl нер}с(омосп

знос lнвестицlиноl нер)хомосп

первlона варпстъ довгострокових оlологlчних активlв

накопичена амортизацlя довгоотрокових ьlологlчних акfi BlB

якi облiковуютъоя за меюдом )лlастi в капiталi

iнших пiдприемотв

податковl активи

аквlзицlкнl витати

коштiв у централiзованих отрахових резервних фондах

Усього за розлi.поtr I

виробничi запаси

заборгованiоть за продукцiю, ювари, роботи, посJryги

заборгованiоть за розрахунками:
за ви,/lаllиNIи аваноами

у юмч чиолl з податку на

ropobKa заборгованiоть за розрахryнками з наржованих доходlв
tотъ за розрахтнками lз внутlшнlх розра\тнк

а поrcчна дебiюроька заборгованtоть

точlIt q)lHaHcoвl lн8естиц

рахyнки в банках

Витрат,и майбутнiх перiодiв

Частка перестраховика у стахових резервах

довгооIрокових зобов'язапь

резервах збиткiв або резервах належних виплат

lIil



1нших оIрахових рез9рвах l l84
Iншi оборотнi активи l l90 40з

}'сього за Dоздiлом П l l95 lб 090 lз 83б

Ш. [Iеоборотнi активи, J/TpиDtyBalli д.пя продаr9, та грJ/Irш шшб;rття l200
Бшаltс l]00 4б 0б2 .l8 743

Боlrларчуrс Руслаll Петрови ч

LLIпlаlоп Вiк,гор Пеr,ровlгr

Внески до незареестованого отаryтного капl
апlтал у дооцlнках

зобов'язання i зrrбезпечення

ноiйнi зобов'язання

Iншi довгостроковi зобов'язання

у mму числi:

резерв довгостокових зобов'язань

резерв збижiв або резерв належних виплат

на виплату ддек-поry

Поточна кредиmрська заборгованtсть за:

довгоотроковими зобов'язаннями

y юму чиолl з податку на

ми з1 страхJRання

ми з оплати працI

кредитороька заборгованiсть за одержаними авансами

IllcTb за розра\тнкаNrи з \^lасникаNtи

Поточпа кредиmрська заборгованiоть iз внутрlшнlх розраryнкlв
оточна кредитOрська заборгованiсть за с

ЙБЙа к.мi"iйЙоходи вiд перес,тра.ховикiв

Iншi по,tючнi зобов'язання

язаltttя, пов'язаlti з HeoбopoTHllпrll aKTllBaMиr

утрпýlувдII}lNlIt д.пя продiжJr, тi групllмl| вибуттп

\l. Чиота BapTioTb активiв

дср)l€вну полiтику у сферi статистики
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КерЬпик

Головниr"r

ТТ;йфi-"--р, та територiй територiальних громал.

2 Визttачасъся в


