
Додаток 1

до Нацiональноrо положенш (ставlарry)
б}хm_]fерського об_лiку 1 "Зашьнi Btrlrorlt дсl r]lHaHcc.Boi звil lt.lcl,i"

Щата (piK. пIiсяць. число)

ПiдприеrIсво
Територiя

ДЕРЖАВНЕ ПЦПРП€МСТВО "IЗЯСЛАВСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
)<NrЕJъFILIIФкА

С)рганiзацiйно-правова форilа господарювання Щержавне

Вид еконол,tiчпоI дiяльноотi Лiсiвництво та iцша дiяльнiоть у лiоовому

Nч2), Iрошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Сiкладено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положенняNlи (стандартами) бlхгалreрського облiкч
за rIiжародниuи оIалIдартами фiнансовоi' звiтностi

за С,ЩПО\-
за КоАТ}'}'
за КОl'IФI'
за litslil]

Бшанс (Звiт про фiнансовий стан)
31 грулня 201б

Форлlа Л!l

Актив

Нематврiыrьнi активи

Первiона BapTicTb iнвестицiйноi HeplxoMooTi

на BaptcTb довгострокових Оlолог1.Iних активlв

Накопи.lена апtор гизацiя довгоотрокових бiологiчних активtв

якi об;iковlютьоя за пrстодо}r )чаотi в капiта:ti

iнrших пiдприспtств

1нш1 (Рlнаноов1 1нвестиц11

1, чентра.liзовапи\ стра\ових резервних фондах

у тому чиол1 з податку на

ть за розрахтнками з нарахованих

ть за розрацдrкаш 1з внутрlшнLх розрахуншв

Частltа перестра\овика ч страsових резервах
\i l-о\fl/ чис,]] в:

гu )сгtsа\ .foBl ос токових ;обов"язань

Середня кiлькiоть працiвникiв | 269
Адреоа, телефон Мr"."*о"*ч, буд. 32,

Одиниця вийру: тио. грrr без десяткового знака (oKpiM розлiлу tV Звiry про фiнаноовi результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма

Kt lj[И
201 7 l01 l01

0099зз08
б8]Ji I010(}

I4t)

02.1 0

на



1нших сlраховиý резервах 184

Iншi оборотнi активи 1 190 14r1 115

усього за поздiлопr П 1195 5 б09 8 J97

Ш. Необоротнi лктIлвII, утримуванi для продаяý, та групи впбуття 1200

Ба.пrrнс 1300 I5 35l 22 1J8

до незарееотрованого отатутного

(непокритий збиток)

Iншi довгостроковi зобов'язанпя

рсзерв доI}гос,tроIiови)i зооов язань

ш. Поточнi зобов'язання i

Поточна кредqитороька заборгованrстъ за:

Поточна кредитороька заборгованiоть за одержаними авансами

на кредитороька заборгованlоть за отраховою

Усього за роздiлом Ш
IY. Зобов'язання, пов'язанi з необоротrrипrtl aKTrIBaMIt,

yTpIlMyBaHIIýlrI для продаяql,, та групамп вибуття

ffiла"д
:Xýg%TPJ1

ý',%
КерЬник

f'o.1ToBHlrl"t

Курель.r5zк Петро Iвановп.r

Зафт.Щанна ПетрЬна

1Bl-u органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну попiтику у оферi оmтиотики.
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