
,Щолаток l

до Нацiонального положення (станларry)
бухгмтерського облiку
1 "Загальнi вимого ло фiнансовоi звiтностi''

Пiдприемство: !П "Полiське лiсове господарство''
Територiя: YKpaiHa
Органiзачiйно-правова форма господарювання: !ержавне пiдприсмство

!аъ (piK, мiсячь, чишо)
коди

20t8 06 з0

00992 1 25

322з58800 l

l40
02.10

и еДРПОУ

за КоАТУУ
за копФг
за КВЕДвид еконономiчноi дiяльностi

Серелня кiлькiсть працiвникiв l
Лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому
112

Алреса, телефон

Одиниця вимiру : тис.грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу tV Звiry про фiнансовi
результати (Звiry лро сукупний лохiл) (форма J'г92), грошовi покапники якого наводятьая в
гривнях з колiйками)
Склцено (зробити позначку ''v'' у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами)бцгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
па 30 червпя 20l8 року

Форма ЛЪl Кол за.ЩКу! Г 's0l00Г---l
Ак,гrr в код I[a початок

звiтного лепiс
На кiнець

звiтяого перit
l

4
L Ilеоборотнi актпвп

iелtатерiальнi аmиви
l 000

пер8Iсна BapTl l001
аNlортизацlя

l 002
rgJdbcIJmcHl

1 005

l0l0 2 5з: 3 036
llcPBtuHa BapIlcl'b l0 l 8 18t 9 22\
знос l0 2 5 65з б 19:

LпбgU l t]цlина Hcpyxo[llcTb l0 5
,,ýPбlLlld Bdpllglb lilассl'ицlинОl Hepv l0 6

нерYх l0 7
цOвгостроковl olo-q(

l 020 0
llcpBluHa варIlсtь довгострокових оlологlчllrlх активIв l02 ]

аN{ортизацlя довгострокових бlо,логtчних aKTrtBiB l022

l 030
QlHa l 035

цUвl ос l [)0кOtsа деоlторська заооргован]с
1 040

Dlдстроченl пола
l 045

lHlUI нgоUOр0 IHI акТиtsи
l 090

1095 2 535 3 0з(
l l. UOopo],H i ак,I,пвп

l l00 l 750 l 025
; Toll) чrlс;ri: []иробничi запасrl l l01 з5,1 4зi

не jавершсllе вltробницl Bu l l02 974 l34
l UlOBa IlродукцIя

1 l0з 4l 454
овари l l04

t lоточнl l l10
Il25 414 зl

cul lOpubka заооргованlсть за рзрахунками:
за виданими авансами

l 130
0юджетом lз5 l11 з

),тому чисJ]] з полатку lla прибYток lзб
цеUll,орська заооргованlсть за розрахунками iз BtrvTptmHix DO }Dax\ llKtB 45
lHu]a поточIlа деOlторська заборгованiсr ь 55 бZ 62

60
l рошl 65 6 l99 7 459
t l0N{! чисJI]: l 66

raxyнKrl в Оанках
6,7 6 l9l ,7 

45
Dи l IJa l 11 N]аиOутнlх перlодlв 70
LHlUl oooDoTHl l90 ]8 2(

195 8 б09 892
lll, rieo0opo]lli акIиви. } lpиll),Balli J.lя пло.lаж). la l p\llll вшбr пя 200

с 300 1l l41 ll 95ý

2

у сього за ро]дlлом l

1eoI]opcbKa заОоргованlсть за проJtукtliю. товари. Dоботи. послчl и

lu lUчltl q,|наllсOвl lIIвестицll





IIасив Код нд початок

звiтного перi(

На кiнець

rвiтного перiо;

/

l 2 3 4
I. Власншй капiтал

3аресстрований (пайовий) капiтал 1,100 99l 99
Капiтаq у дооцiнках

l 405
Цодатковий капiтал 14 l0 4 з2с, 4 з2\
1езервIlиtr KaI l4l5
lерозподiлениt'l прибуток (нспокри.гий збиr.ок) l420 l8,
iеоплачений капiт&с l425 (
Jилучений капlт&.l 1430
Усьоrо за розлiлом I 1.195 5 32( 5 502

IL ffовгостроковi зобовlязапшя i забезпечення
вiдстроченi податковi зобов'язання l 500
Цовгgстроковi кредити банкiв 15l0

TpoKoBI зобов'я ]ання l5l5
Цовr,остроковi забезпеченtrя

1 520
цlльове Фlнансування l 525
Усього за розлiлопt II l595

III. Поточнi зобовlязання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi креднти банкiв l 600
1оточна крдиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lбl0
товари. роботи, посл}ги l61 5 2 669 2 14(
розрахункаN!и з бIод)(етоу l б20 884 l0I
у тому числi з податку на прибуток 162l l9l lJl
розрахунками зi страхуваrtttя l 625 l92 325
розрахункаItи з оплати прачi l бз0 бз/ 1 |72
одержаними авансаNtи l 6]5 9l

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розDахчнкiв 645
гlотtlчнi забезлечення 660 5l 34
Цоходл майбl,тнiх llерiолiв 665
[ншi поточнi зобов'язання 690 929 l збl
}'cbot,o,ra Dоздiлом IIl l695 5 82{ 6 .l5,
lV. Jобов'язапttя, пов'язапi з пеоборо.гн шпr и актива}tп, у l рп}tуванп}tш

ЛJIrl продаrкYl та гDYпа]ttи вrrбчr,тя l 700
БАлАнс

l 900 1t l4.1 ll 959

flиректор

Головний бухга.птер /Lak

-Z//4
--ББ-Jдасв l.B.
,1 (прiзвище, iнiuiми)

- Гриневич О,В.
(прiзвище, iнiцiuи)

'Вrrт*"ас."** rор"д,ý,, встаяовленому центральним органом
виконавчоi влади, що реалузу€ державну пол}п{ку у сферi статистики





П iдприсмgгво: ДП "П9л icbKe лiсове господарство''
(найменування)

!ата (piK, мiсяць, число

за СflРПОУ

коди
2018Тт-Т-п

00992l25

Звiт про фillансовi результати (Звiт про сукупний лохiл)
за пiврiччя 20l8 року.

Форма J,,lb2

I. ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД l80l003

Стаrтя кол

ряrlка
'}а звiгнrrii перiол За аllалогiчнrrй lrepio;t

tlоIIередньоI,о року
l ,,

J 1
Чистий дохiд вiл реаriзачii продукцii (ToBapiB. ообiт. ltослчг) 2000 25,72l' l 5252
СобiвартiстЬ ремiзованоi пролукчii (ToBapiB, робiт. гtослл,г) 2050 l 5520) l230l
Баловtll"l:

прибуток 2090 1020l 295l
збиток 2095 (0 (]

Iншi оIIерацiЦtti дохоли 2|20 l5 90с

2122
А.цлliн iстративнi ви,I,1эати 2 JU А4,78) l 963
Витрати на збут 2 50 l642\ (4з 8
Iншi оrlерацiйrri витрати 2 80 (33 66) (975битрат вlд первlсного визнання бiологiчногих активiв та
сiльськогосподарськоi продукцiт 2|82
ФillaHctlBltl"t ре]ультат вiл операцiйtlоТ :liяльностi:

Ilриб_\ l()K 2 l90 7з0 475
збиток 2l95 (0) (]

Цохiд вiд участi в капi,l,а-l' 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iltшi доходи 2240 l38
ФtllaHctlBi виlраги 2250 с (.
втрати вiд учас,гi в капiталi 2255 0 (]
Iншli витрати 2270 0 (]
Ц)llIансовIl Гl ре]ультат до оподаткуван ня:

приб},ток 2290 868 475
збиток 2295 (0) 0Витрати (дохiд) з податку на прибуr.ок 2з00 14l l1

гlрибутсlк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi tIiсля ilподаткування 2з05
Ч trcTllii фiHallcoBltl"r результат:

приб}r,ок 2з50 727 36lзбиток 2з55 (0) (





lI. cyK},пHItii дохlд

IlI. EjtE]\{ EHl,tI ol IЕрАцII"lIIIIх вIIтрАт

I\,. розрАхуl loK I |окАзll I.1 KI в прI{ Бутковостl дкцl l"t

.Щирекгор

Головний бухга.птер

(iнiuiали i прiзвище)

I'риневич О.В,

Hal"lпtellyBa ll llя пOKallI в ка
Кол

])ядка
lla зBiTHlll'r rlерiол

'}а аналогiчltlrii перiо,л
IIопередIIього рок\,

l 2 J ,l
l{ооцlнка (уцlнка) IIсоЬор9тних активiв 2400
Дооцiнка ()'цiнка) tltiнансових iHcTpylreHTiB 2405
Накопичеrli курсочi рiзrrишi 2410
Чаgгка iншогО сукупного доходу аСоцйо"анr, та сrlйi"Й
пiдприсмсгв 24|5
Iнший сукупttий лохi;1 2445
I ll lu ll l"l c},K},tI н и ii дох iд до tr l l trдаткува н ll я 2450
IIодаток на прибуr,ок, пов'язаllий з iнltlим сукупним лоходом 2455
I tt ш lt l"t с},куп п ll й дох iд lI iс.rlя о llола.гкyваtll lrl 2460 0
L.},купнпlt ДОХiД (cyNta рялкiв 2350,2355 та 2460) 2465 721 361

На l-rпreltyBa п tiя п оказн Il ка
Код

Dядка
За звiтнlrГr IIерiол

l}а alla.rloгi.lHrll"t llерiол
поlIерел}tьоI,0 року

l 2 J ,1

Marepilt lbtti затDати 2500 4242 ззOZ
Витрати на оплату працi 2505 998 l 581(
Вiлрах},ваllня lta соtliальнi заt-холи 25 l0 2017 l 28с
А rttlртизашiя 25l5 540 4]\
Ilrшi операцiйнi витраIи 2520 з з00 299lРазом 2550 20l40 l з862

(iнiчiали l прiзвище)

_",cl#r ,,, ,;tir ]l.Ф
: ч.)зl{ _J




