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Орган деряtавного управлiння
Оргапiзачiйllо-правоваформагосполарювання Державнепiдприемство

Вид економiчноiдiяльностi Лiсiвництво та iнша дiялыliсть у лiсовому господа[

Середня кiлькiсть працiвникiв

Одишиця вимiру: тпс. fрн.

примIтки до PIЧHoi оrнднсовоi звIтностI
за 2018 piK

Форма Nч 5

Щата (piK, мiсяць, число)

BapTicTb немаreрiмьних мтивiв, щодо яких iсяуе обмеження пр& ыасносп

BapTicTb оформлених у ясmву яемаreрiшьних акшвiв

BapTicTb сворених Пiшрисмством нематерiмьних aKпBtB

вартiсъ нематерiшьних aKпBiB, отримаяих м ршунок uiльових асигн}вшь

накопичена морти9цiя нематерiшьних активiв, щодо яких icвye обм*ення права власностi

за €дрпоу
за коАтуУ
за споду
за копФг
за квЕд
Коптрольпа сума

код за Дкуд l801008

З рядка 080 графа 14

З рялка 080 графа 5

З рядка 080 граф l5

08l

082

083

084

0Е5

краlни вlд

Коди
2019 0l 01

00274536

l

07064

140

02.10

[ншi змiни за piKзuишок на початок

рокт

Авmрське право m сумrжнl з ними права



Il. OcHoBHi засоби

Групи основнш засобiв
кад

рядка

зшишок на початок

року

Переочiнка
(дооцiнка+,учiнка-)

Вибуло за piK
Нарахова-

но
амортиза-

uii за piK

Втраш вiд [ншi змiни за piK
Зшишок на кнець

ро(у одержанi за фiнансовою
орендою

пере&нi в оперативну

оренду

первlсноt
(персочi-

HeHoi)

BaprccTi

зносу

первrсна
(nepeoui-

нена)

вартiсъ

знос

м
корисвос-

Ti
зносу

первlсЕа

(переочi-

нена)

BapTicTb

знос
первlсна

(переочi-
нена)

знос
за prк (переоць

HeHoi)

BapTocTi

лервlсна

(переоuiнена)

BapтicTb

первlсна

(переочiнен

а) BapTicTb

знос

l4 l5 lб |,| 18 l9
4 5 6

,| 8 9 10 lI l2 lз
z з

}емельнi дiлявм l00

нвесвцiйна нер]жомiсъ l05

Капiтшьнi витрати на

полiпш9нш земель
ll0

l8 l8 ,189 200 l 2899 6524)УДИrrки, сllUрул. ld

Iередавilьнi пристоi 120 l 1703 585з l 214

з4l 2а9 2аз 4029

йашини m обладанння 130 41]] 352l 251
4335

203

l40 58з5 38з0 800
492 Iз 66]5

]17
I50

290 l68
,]l 4 39

l60 4 4
4 4

Гварини

28
атооiчнi насадження l?0

lз4
]1 l16

ншi ocHoBHi засоби l80 29,7 88

l90

Ишоцrннl Heooopoml

иаreрiшьнi ашви
200

имчасовi (нетrryльнi) спорули 210

lриролнi рес5рси z20

zз0

'lрелллш прокаry 240

збз ]l]

ншl HeooopoTнl Mareplшbнl
юиви

250

lзз1 213 24з|5 |469,1

'8ом 260 l 3464 24зб

З рялка 260 графа 14

З рядка 260 графа 8

З рядка 260 графа 5

вартiсъосновнихзасобiв,щодояшiсяуюъперелбаченiчинвимзаконоДавсвомобмеженшпраВаВласносп

вартiсъ офоршених у засmву основш засобiв

зшишкова вартсть основних засобiв, що шмчасоао не викорисmв)ються (консерваrця, реконстукцiя rcщо)

первiсна (переочiнеяа) вартiсъ повнiсm амортизованж основнц засобiв

ocHoBHi засоби оренд/ваяffi цiлiсш майновц коvшексiв

вартiсъ основних засобiв, придбм для продажу

зшишкова вартiсъ основнж засобiв,5rcрачених унаслйок надзвшайних подiй

вартiсъ основнц засобiв, прилбашх за рахунок цiльового фiнансlъаш

26|

262

26э

264

264|

265

265t^

266

267

268

269
Вартiсъ основш засобiв, що взятi в операrriйну оревry

З рядка 260 графа 15 знос осноВш засобiв' щодо яш iсrrTоъ обмежеш права ВласносI

Зрядкаl05Графаl4вартiстьiнвесmuiйноiнерухомостi,очiненоiзасправеДlиВоюВарФсm



III. Капiтальнi iнвестицii

Найменуванш поканика
код

рядка
За piK На кiвечь рокry

2 ] 4

(апiтшьне бчдiвницво 280 |67

lоидбання (виготовленш) освовних засобiв 290 z4зб

lрилбання (виготовлення) iнших необоротнш матерlшьних

týиRrв ]00

lпилбанш (свооення) нематерiшьних аюивlв 310 з78

1рилбанш (вироп-ryванш) ловгостроковш Ьlолоп,
з20

:] з0

'8ом
з40 28l4 |67 Iншi операчiйнi лоходи i витрати

томч числi: вiдрахyвання до резерву сумнlвних

доходи i втратп вiд участi в капiтlц!glЩ99glДД!111lД

З рялка 340 графа 3 капiтшьнi iнвесmцii в iнвесшчiйну нерухомiсъ

фiнансовi витраш вшюченi докапiшьнж iнвесшцiй

IV. Фiнансовi iнвестицii

и собiвартiстю

з справешивою вартiстю

и аvортиtовшою собiмртiстю

lз рядка 22О гр,4 Бмансу Поточвi фiпавсовi iнвестицii вiдобрженi:

з собiвартiстю

э справедивою вартiстю

ъ амортизованою собiвартlс lю

з4l
342

42|

422

42з

424

425

426

Товарообмiвfli (бартернi) операчii з продухчiсю (товарами, робоmми, пооуmми)

стка доходу вiд ремiзчii проаукчii (ToBapiB, робiт, послуг) з товарообмlнними

(6артерними) контракФми з пов'я9ними сторояшп, О/о

з рялкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати умюченiдо собiвартостi продукцii

осяовноi дiяльностi

69l

Найменуванш поканика
Код

рядка
За piK

на кiнець року

довго-
cTpoKoBi

поточнl

z з 4 5

. (DiHaHcoBi iнвестицii за методом

,qястi в капiтшi в:

rсоцiйованi пiдприсмсва ]50

IочlDнl пlдпDи€мава 360

:пtльнч пяльнlсъ 370

lншi фiнансовi iнвестицiТ в:

i паi в сmптному капiтмt iнших пiдприсмств 380

lкшl з90

,6 400

4l0

'шом (розл.А + розл.Б) 420

[з рядка О45 гр,4 БФансу Iншi ловгостроковi фiваясовi iнвестицii вiдобрценl

Код ряд<i На KiHerb potoy

2 з

640

650 б45

660

кошm в доDозl 610

].квiвшеш mошових коштв 680

'8ом
690 645

Iз рядка О70 гр,4 БФансу Грошовi кошти, використання яких обмекено



VII. Забезпечення i резе ви

у *i*ry pori О"знадiйноi дебimрськоi заборгованостi

з рядкiв 940 i 950 графа 3 заборговаяiсъ з пов'язаними сторонами

Х. Нестачi i втрати вИ пс]

95l
952

вапня цrнцостеп

вiдобржеш за чисmю вафсm решiзацii

переланж у переробку

офоршешузаmву
передм на комiсiю

дqgц цд giдповiлшьному зберimнй , (позабшансовий) рахунок 02

З рялка 275 графа 4 Бшансу зmаси. пршначенi шя пролая<у

+ввначаеъсязп.28Ilоложешя(сmнларry)бlхгшreрсьгогооблiкУ9.,3апаси''

92l
92z
92з

924

925

926

Сума очtкуваного

вiдшкодувавня витрат

iнlхою стороною, що
врахована при очiнчi

забезпечення

Збiльшення 9 звiтний piK

!jасryпнш вшрат на додакове пенсiйне

наступних вшрат на виконаЕш гараmiйнж

в т,ч, за строками непогашенш

Найменуванш пок8ника

(позабшансовий рахунок 072)

Iз рядка 920 графа 3 Бuансова вартiсъ зmасrв



XI. Будi. ьYдlвельЕl I(OH,r,J.lal{

Найменуваrня поканика Код рялка Сума

2

1охiд за бчдiвельними ковтраmами за звlтнии plk l ll0
lабоогованiсъ на кiнець звiтного роry:

20

iмова Замовllикам з0

аRансlв оmимавих 40

]vMa заmиманщ коштiв на кiнець року l l50

]арIсть виконаних субпцрядчиками poolт за незавершеними

iудiвельними контрактами l l60

XIII. Викоllистання амортпзацiйних вiдрахувацl

Наймену вання локазника Кол рялка Сума

з

]япяховано за звimий oik 300 lззl

]икопистано за oik - vсього 310 lззl

r rcму числi на: будiвничтво об'сшiв 31l

-й6r""о (вигоmвлевш) m полiпшеввя основних засобiв з12 lзз l

маrпини m облшання lзlз

rпилбання (ствооенш) нематерiшьних ашвlв зl4

rогашенш отриманж на капiтшьнi iнвестишi позик lзl5
lзlб
lз1,1

XI[. Податок на

Наймеrryвання пок8ника Код рядка Сума

l 3

Iоточний подаюк на приб\ток l2l0 379

3iдс,трочевr податковl аmиви ;

ra почаmк звiшого Doroy' 1220

{а кlнеш звlmого Dокv |225

)iлстроченi подашовl зобов'язанпя:

la почаmк звimого Dокv l230

а кlнещ звlтного рокy 12з5

]шючено до Звiтy про фiнансовi резульmти - усього l24о ,79
/ тому числ1:

Iоточний податок яа приб}ток I24I з,79

lмевшенш (збiльшення) вiдсT роченж подашових аmвш l242

lбiлышешя (зменшенвя) вiдстрочсних подаковп зобов'язань |24з

]iлобоажено ч сшцi власного капlmrrу - усього l250

/ тому числr:

rоточний податок на rrDиб!ток l25 l

меншення (збiльшення) вiдстрочеш подажовш аlmвlв |252

бiльшення (зменшення) вiдстроченц подацових зобов'язань l253



З рядка 1430 графа 5 i графа 14

З рядка 1430 графа б i графа lб

З рядм 1430 графа l l i графа l7

ХIV. Бiологiчнi активlл

BapTim бiологiчвж ашвiв за раах5яок чiльового фiнансуванш

зшишкова BapTicTb довгостроковш бiологiчш aшBiB, первiсна вартiсъ поточнж бiологiчнш amBiB

i справел,rива вартiсъ бiологiчнж amBiB, 5rrраченш унаслiдок надзвшайнц подiй

бшансова вартiсъ бiологiчнж amBiB, цlодо яш iсн}rcъ перелбаченi законодавсвом обможенш rцrава власностi

l43 l

l4з2
l433

Групи бiологiчних швiв

Облiков!юъся за спршедпивою BaplcmОблiковуrcъся за первiсною вартсm

вигоди вiд
вЬошен-

ш
кориснос-

Ti

накопи-
чева

аморmза-

накопи-
чена

амортиза-



rHaHcoBi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiiсiльськогосподарськоiпродукцiiта додаткових бiологiчцих активiв

Найменуванм пок8ника

Фiнансовий результат { прибуток

одажiй о.П.
(iвiчiши i rrрiзвище)

Ткач Л.В.
(iнiцiши i прiзвище)


