
Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку | "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)Підприємство Державне підприємство "Лебединське лісове господарство" за ЄДРПОУ
Територія СУМСЬКА

за КАТОТТГ !

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві за КВЕД
Середня кількість працівників 2 190
Адреса, телефон вулиця 19 Серпня, буд. 2, м. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА обл., 42200 20458
Одиниця виміру: тис. грн, без десяткового знака (окрім розділу ЇМ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (формаМа2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку"у" у відповідній клітинці);
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку У
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2021 р.

Форма Мі Кол за ДКУ, 1

Код початок кінець
АКТИВ звітного звітного

1 4
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КОМІСІЙНІ ДОХОДИ ВІД
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Керівник
Баранов Віталій Миколайович

Головний бухгалтер
Заєць Тетяна Володимирівна!

Кодифікатор адміністративно-
територій територіальних громад,1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


