
Додаток l
до Нацiонального положення (стандарry)

бухгалтерького облiку

l "Загальнi вимого ло фiнансовоi звiтностi"

,I|дm (piK, мiсяuь, чишо)
Пiдприемство: .ЩП "Полiське лiсове господарство'' ý СДРПОУ
Територiя: YKpaiHa зКОАТУУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання: .Щержавне пiдприемство з копФг
внд еконономiчноi дiяльностi: лiсiвництвотаiншадiяльнiстьулiсовому заквЕд
Серлня кiлькiсть прачiвникiвl l02
Алреса, телефон

Одиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiM розлilry IV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний дохiд) (форма Ns2), грошовi пок.вники якого наводяться в
гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за полоr(еннями (стандартами)бухгалтерського облiку
за мiжнаролними стандартами фiнансовоi звiтностi

коди
20l8 09 ]0

00992125

з22358800 l

l40
02.1 0

Баланс (Звiт про фiшашсовпй сташ)
па 30 вереспя 2018 року

ФормаNэl Колза{КУfl Г 'б'O0Г--l
Актив Код на початок

rвiтяого перiоду
На кiнець

звiтного перil
l 2 4

I. Ilеоборотнi активп
Нематерiальнi акгиви l 000

первlсна BapTlcTb l00l
накопичена амортизацiя l 002

Цезавершенi капiтальнi iнвестицii 005
эсвовнi засоби 0l0 2 5з: 3 19,

первiсна BapTicTb 0ll 8 l88 964
знос 0l2 5 653 645

[нвестицiйна HepyxoMicTb 0l5
первlсна BapTlcTb lнвестицiйноi HepyxoMocTi 0lб
знос iнвестицiйноi HepyxMocTi 017

L{овгостроковi бiологiчнi активи 020
первlсна Bapтlcтb довгострокових бiологiчних активiв 02l
накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022

Щовгострковi фiнансовi iнвестицii:
lKi облiковуються за методом гlастi в капiталi iнших пiдприсмств

1 030
ншi фiнансовi iнвестицii l 0з5
Щовгостркова лебiторська заборгованiсть l 040
вiдстроченi податковi аmиви l 045
lншi необортнi акгиви l 090
}'сього за роздiлом I 1095 2 5з: з19

II. Оборотrri акrиви
Запаси l l00 l 75( l 43з
у тому числi: Виробничi запаси 01 35,, 559

Незавершене виробlrицтво 02 9,1l l54
Готова продукцiя 03 4l ,l2t.

Товари 04
поточнi бiологiчнi акпви l0
Щебiторська заборгованiсть за продyкцiю, товаDи. Dоботи. послчги 25 4| зOс
Щебiюрька заборгованiсть за рзрахунками:

за вш(аними авансами l 130
з оюджетом 35 l44

у тому числi з податку на прибуток 36
Щебiторська заборгованiсть за розрахyнками iз внутрiшнiх DозDахчtlк 45
iнша поточlrа дебiторська заборгованiсть 55 64 28(
Iоточнi фiнансовi iнвестицii l60
рошl та |х еквlвiUIенти l65 6 l99 ,l 

66с
r тому числi: Готiвка l66 l

Рахунки в банках |6,7 6 l9l 1 65,,
Jитрати майбутнiх перiолiв t70
ншi оборотнi активи l90 38 7
Усього за роздi"лом lI l95 8 609 9 76l

IIl. tlеоборqтнi активи, утримуваlli лля продажy, та грyпи вибчття 200
АллIIс 300 l l l4,| 12 95€





Пасив Код

Dядха

Iia початок

звiтноrо перiо

на кiвець

звiтного пеоiолч
l 2 3 4

I. Власппf, капiтал
3арсстрований (пайовий) капiтал l 400 99l 99l
каttiтал v дооцiнках 405
Цодатковий капiтал 410 4 з29 4 з2с
)езервний капiтал 4l5
{ерозполiленнй прибуток (непокритил't збиток) 420 з2,
{еоплачений капiтал 425 (
3илучений капiтал 4з0 0
Усього за роздiлолr I .t95 5 320 5 6,12

II. !овгостроковi зобовtязання i забезпечення
Jiдстроченi подажовi зобов'язання l 500
]овгостроковi кредити банкiв l5l0
Iшi ловгостроковi зобов'язання l5 l5
Довгостроковi забезпечення l 520
Щiльове фiнансування l 525
Усього ra Dоздiлом Il 1595

III. Поточнi зобов'язання i забезпеченця
KopoTKocTpKoBi кредити банкiв l600
lоточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lбl0
lовари. робоllt. посл)l и lбl5 2 669 zll
розрахунками з бюджетом l 620 88Z 2 049
у тому числi з по4атку на прибуток l62l l9l 84

розрахункаNlи зi страхування l625 19, зl
розрахунками з оплати працi l 630 бзl l 0зс
одержаними авансами

1 бз5 98
Поточна крдиторька заборгованiсть iз внчmiшнiх оозпахчнкiв l 645
поr,очнi забезпечення l 660 5l 2зз
Доходи лrайбутнiх лерiодiв 1665
Iншi поточнi зобов'язання l 690 929 l 48l
Усього за роздiдом III l695 5 824 7 зl(

IV. Зобов'язання, пов'язанi з пеоборотltими актUва}rп, у.rримуваними
для прода?ку, та групамl| вибчття t700

БдлАнс 1900 141 12 95{

.Щиректор

Головний бухгалтер

-йз'а.lаетьс" 
" 

гюр"дr.у, встановленому центаJIьним органом
виконавчоi влади, що реалузуе державну пол}firку у сферi статистики.





Пiдlrрисмство: flП "Полiське лiсове господарство"

Дата (piK, мiсяць, число

за е[РПОУ

ко
2018| l0 l ot

00992 l 25
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 9 мiсяцiв 20l8 року.

ФормаNэ2 Код за ДКУД

i. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

l80l00з

Стаття Код

рядкд
За звiтпиil перiол

lJa аllалогiчнltl"t перiол
попереднього рок},

l 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 4160 l 2з656
Собiвартiсть ремiзованоi поодчкцii (r,oBaoiB. ообiт. послчг) 2050 (260 l 5) (20037
Валовltr'i:

прибуток 2090 l 5586 36l 9

збиток 2095 (0] (0

Irlrui операчiйнi доходи 2l20 |15 14,78

цохlд вlд первlсного визнанIш бlологiчногих акгивiв та
эiльськогосподарськоi продукцii 2|22 0 0

Ддмiнiстративнi витрати 2 з0 (6,740) (27 58
Витрати на зб}т 2 50 l 980] (556
Iншi операцiйнi витрати 2 80 (563 5) ( l 068)
витрат вiд первiсного визнання бiологiчногих аrсгивiв та
эiльськогосподарськоi продукцiт 2l82 0
Фiнансовий результат вй операцiйноi дiяльностil

прибуток 2190 l 406
,7l5

збиток 2l95 (0] (0

Цохiд вiд участi в капiталi 2200
[ншi фiнансовi доходи 2220
ншl доходи 2240 138
ФiHaHcoBi витрати 2250 (0) (0
Втрати вiд участi в капiталi 2255 (0) (0
}IIUI витрати 22,70 (0] (0

ФiHaHcoBllГl рсзультат до оподаткування:
прибуток 2290 1544 1|5
збиток 2295 (0) (0]

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 23 00 255 185
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi лiсля оподаткyваlrня 2з05 0

ЧltстlrГr фiнансовиl-t результат:
прибl,ток 23 50 l289 5з0
збиток 2з55 (0. (0)

с





lI. сукупllиti дохlл

III. влЕмЕнти опЕрАцIйних витрАт

Iч. розрдхунок покА:}н и KIB прl,i Бутковостl дкцl l.:i

Н al"lпreHyBaH ня показн и ка
Код

рядка
За зBiTHrrii Ilерiол

Jа аналогiчнllй перiод
поперелнього року

1 , 3 1

Щооцiнка (yuirrKa; необоротних акгивiв 2400 0

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTovMeHTiB 2405 0

Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
чаgгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемgгв 2415
Iнший сукупний дохiд 2445
tltшllit сукупнийt дохiд до оподаткyванllя 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним лоходом 2455
1| ш| ll l'l сукуп }| ll li дох iд п iс.гl я оп ода,гку ва tI I|я 2160

Сукупнпil дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2,t60) 2165 1289 53(

I la1-1пleHyBaIl tlя показIirlка
Код

Dядка
За звiтllиir перiод

За аналогiчнrrй перiол
попереднього року

l 2 3 1

MaTepiarыli затрати 2500 9862 487(
Витрати на оплату працi 2505 |4874 900Z

Вiдрахування на соцiальнi зжоди 25l0 315з l98l
Ашtортизачiя 25l5 798 10Z

Iншi операцiйнi витрати 2520 6048 4l8j
Разом 2550 з47з5 207 44

назва стаr-гi
Код

Dядка
за звiтниr:i перiол

За аналогiчllиl"r перiод
попереднього року

l а 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
]коригована середнчорiчна кiлькiсгь простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну проgгу акцiю 26|0

коригований чисгий прибуток (збиток) на одну простч акцiю 26|5 0

Щивiденди на одну просту акцiю 2650

ll|{

.Щиркгор

Головний бцга.птер

"/ /' / Z'--.- - -- 
- 

J Бополасв I.В.
(iнiчiали i прiзвище)

Гриневич О.В.
(iнiчiали i прiзвище)

й4
(пtлпиф |




