
Додаток l
до Нацiоншьною лоложенш (станларry)
бу]{в] герськоrc обл iKy l "Зашьнi впмоглt до фiнанссlвоi звiтнсlстi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)

Пiдrриемотзо Дерrкавне пiдприемство "Барапiвське лiсомисливське господарство" * 9ryl9У_
за КоАТУУТориюрiя ЖИТОМИРСЬКА

органiзацiйно-правоваформагосподарюваltня Державttепiдприемство
Вядекоllоltiчноi дiяльност,i Лiсiвltицlво m iHtua лiялыtiсlь у лiсовопц locлo.]apclBi
( ередня кl.,lLкlс lь llрацlsttикtв
.Цреоа, Te.rerPoH вулиця Лiоництво, 6}д. 6. о. ЗЕРЕNlЛЯ. Б.\РАIlIВСЬКИИ РАИОН
С)диниllяuu.'ipy.'nс.VЗвil1'пpoфiнанcoвipезуJIЬ]"rи(ЗвiryпpoсYкYпlrийлoхiд)(фopьrа
}iч2), грошовi показltиl(и якого наводятьоя в tривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" y вiдповiлнiй клiтинцi):

за положеI{нями (оmндартами) бlжгалreрського облiкy

за пriжародкими сmндарlаNtи фiнаноовоi звiтноотi
Балtrнс (Звiт про фirtirHcoBIril cTalr)

3l березня 202l

за КоПФГ
за КВЕ,Щ

р.

код4
202| l01 l0l

5 5488 1

1 820610100

1.10

02,1 0

Форма Л!1 Код за lKY 1801 00 l

АктIIв
Код

Dядка
IIа початок

звiтного перiоду
IIа кiнець

звiтного перiодy

l 1 3 4

I. Необоротlri аttтиви
Немаreрiальнi активи 1000 зs1 з5

IIepBlcl{a варпсть l001 l18 u, 1l8

накопичеl{а аNtоршзацlя l 002 80 t/ 8з

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 005 807 998 у
OcHoBHi засоби l0l0 22725 \ 22 894

первlсна варпсть 10l 71 564 7з 388

, знос 10 2 48 8з9 50 .l94 
,

на нерlхомiоъ l0 5

lнl]естицlиноl Ilep\}(o\Iocn l0 6

Знос iнвеспцiйIrоТ нерлхопtосп 10 l7

f{овгостроковi бiоltоr,iчнi активи 1020

I1cpBicHa BapTicTb 1,1ol}гooTpoKoBHx бiологiчних акт,ивiв 1021

Накопичена амортизацiя довгоотоковfiх бiолойчних активlв 1 022

,Щовгоотроковi фiнаноовi iнвеотицti:

якi об.riковlюгься за \lеюдом ytacTi в капimлi

iнших пi,tприслtоr,в l 030

iншi фiнансовi iнвестицiТ I 035

,Щовгоотрокова дебiюрська заборгованiсть l0.10

Вiдотроченi податковi актцви l 045

Гулвiл 1 050

Вiдстроченi аквiзнцiйнi витрати 1 060

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах l 065

Iншi необороrнi активи 1 090

Усього за роздiлом I l095 23 570 23 927

П. Оборотнi актшви
Запаои l00 8259 V 9 406

Виробнrчi запаси 10l J з11 V З467 \/;,
виробнl{цтво l02 2180 , з525 v

Готова проду,кцiя l 10з 2 558 2203 \"/
Говари 1 l04 2l0 ,/
поточнi бiологiчнi активи 11l0 l "1.1 |44

Щепозити переотахування 1 115

Векселi одержапi 1 20

Щебiторська заборгованiсть за продукчilо, ювари, роботи, посгч..гн l l25 |29з v 7l9

Щебiтороька заборгованiоть за розрахунками:
за внданими аванаами l 1з0 5+j V. 606 У
з бюIDкетом 1l]5 |57 J
у юму числi з податку на прибуmк 1 1зб |29 l56

,I[ебiшрська заборговапiоть за розрахупками з }lарахованих дохоlцR 1 140

,i{ебi юрська заборl oBnttic гь за розраryн ками iз внl,трiшlriх розрахлtrкiв l 145

Ittша поточлtа дебirорська заборгованiсть 55 .10.1 . 386 \
Поrcчнi фilrансовi iнвестицiТ l 50

Грошi та iX еквiваленти 1 165 50j 4 490

Готiвка l66 9

Рахунки в банко< 1 167 5027 l 4 481

Витрати майбупriх перiодiв l70 28 l4 \i
Чаоrка перестраховика у ста>(овнх резервах l80

у mму чиоп в:

резервах довгостокових зобовОязань

ltll

резервах збиткiв або резервах наJ]е]кIIих виплат 1 l82

резервах ItезароолеIIих премlи 1l



Ш. Необоротrri аюивli, yтpll}tvBaHi для продаr+ry, та

Заресс,грований (пайовий) каtttтал

Внески до незарееотованого стаlутного кап

у mrп чис.ri:

резерв .1овIосrрокових зобов'язаttь

Iп. Поточнi зобов'язання i забезпечепlrя

кредитOрýька заборгованlсть зе:

а кр"дитор0*" заб.р.оЬаiiоть iз внутрiшнiх

13 7l0

'язаllня, пов'язаlri з lteoбopol,Hllпlll пктшI]а}tl|,

утрипt},ванпми для продаrч, та групамп внбуття

$i+ffififfiifi"

I_{iльове

.]опомоI,а

Остулiмов Анатолirl Олексапдровuч

Boporrrcn OKcarra lVIпхаiллЬна

цеlIтральним виконавчоi влади, Iцо реалiзус державну полiтику у сфсрi отатиотикп


