
,Щодаток i
до Нацiоншыiоrc положенш (стапларry)
б}4{штерського облiку 1 "3ашьнi вимоm до фiнансовоi звiтностi"

[ата (piK, йояць, чиоло)

Пiдприсrtотво
Територiя

Щержавне пИприсмство "Бердlлчiвське лiсове господарствоl!

Органiзацiйно-правова форма гооподарювання пlдприемотво

Вид економiчноi дiяшпоотi Лiоiвницшо та iнша льнlоть

trэ2), грошовi показники якого наводяться в гривI{ях з копiйкапrи)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiдлiй rслiтинцi):

за положеннями (стандартапtи) бlхгалтерського облirtу

за лliжароднипrи отандарmми фiнаноовоi звiтностi
Бrrпанс (Звiт про фiIl:rllсовпir c,Tall)

31 грудня 201б

веотицlина

rтoBa продукцlя
овари

зае,ЩПОУ
заКоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕЩ

Форма Л}1 Код за ЩУ

Житомироька

кодI
201,7 l 01 l01

00991 806

l 820885 803

140

02,1 0

AKTlIB

первlона варпоть

капlтальн1 1нвеотиц1

Порвiона BapTioTb довгооц)оковfiх бiологiчних активrв

Наttопичена амортизацiя довгоотокових

якi об.пiitовl,rоться за методо}l }л[астi в капiталi

iнших triдприепtотв

троченr аквlзfiцlинl витрати

шок коштlв у цен,тралвова}tих отахових резервних

заборгованiоть за продукцiю, mвари, роботи, поолуги

Щебiтороька заборгованiоть за розрахунками;

у тоN[у чиолl з податку на

торська заборгованiоть за розра.rryнками з нарахованих доходrв

нrотъ за розрахункаш 1з

Чаотка переотржовика у оц)ахових резервж

},то}ry чIlсJ]] в:

резервах лоsгоотрокових зобов'язань

Адреса, телефоrI ., о.

дБйl Сформ"



нших отрахових р9зервах 184
lншr обороffil активи l90 400 629
Усього за роздiлом П 195 3 2l4 3 731

Ш. Ilсоборотlri aюIlBIl, JrTpIINlyBлHi для продаrý., та групll впбуттл 200
Ба-панс 300 15 589 l7 328

Капiтал у дооцiнках

Вил5.чений капiтал

резерв довгос]рокових зобов'язань

кредиторська заборгованiоъ за:

то}Iу чиолr з податч/ на

за одержаниш авансами

IY. Зобов'язання, hов'язанi з
утриNrуванII}rIr для продаяýл, та групамII впбуття

;;:;;]"{!*эjiijё;i:
Ч**-:i:= 

_+,*;.,р

допомога

а кредитOроька

кредиторська

Мудревськrrй Олексапдр Мшколайовrrч

Галпнюк Галпна IBaHiBHa

ItepiвHrrK

им органом коrrавчоi в,ча.ци, що реалiзуе державну полiтику у сферi отатиотики.



Пiдприемство .Щеряrавнепiдп
/{al,a (1эiK, ьtiсяllь, чио.llо)

именчвання

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlтсупний дохiл)
зд Pilс 2016 р.

за СllРПОУ

кодI
2tl17 1 ()l l 0l

0099 1

Форма N2 Код за lKYfl Г-Т8OбБ_l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтншй
перiод

за анагrогiчний
uерiод

попереднього
року

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB. робiт, посщ,г) 2000 57 660 4в 723
Чцсmi заробленi cmpaxoti пpeJvtii 20 10

прелtit пidпuсанi, всшова cylvta 201 l
прел,ti i:, пер е d aHi у пер е сmр ахув ання 20]2
змiна резерву неза7эобленuх премit1, валова сума 20l з
з]l|iна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх преJиiй 2014

Собiвартiсть реалiзованоi гrродукцii
(тов арiв,робiт, посщ,г) 2050 ( 43 692 ) ( 35 447 )
Чuсmi понесенi збutпкu за сmраховl4лlлl вuплаmа.мu 2070
Вшrовий:

прибуток 2090 lз 968 |з 276
збиток 2095 ( ) )

/loxid (ыuпllаtпtl) Bid з.мiнtl, у резервсlх r)oBzoclпpoKc,lBtl,x
зобов'язсlнь

2 ]05

floxid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх резервiв 21 ]0
з-м i ll а i н tttt.tx с lп р а х о Bl lx ]l е з е р в i в, в а-ц о в с1 cy,i|l cl 2]]1
змiна часmкu пepecmpaxoBtlKiB в iHtuux сmраховuх резервах 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2\2() l 955 з 796
у пloMfl чtлслi:
doxid Bid з.uiнu Ba1lll,ttlcпli clKпlttBiB, якi ot.litttolol?1bcя за
спр ctBe d.пu,вtl ю ваlэ tп i с m ю

2]2]

boxid Bid первiсноzо вltзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
сiль с ьк о zо спо dapcbKo i' про dукцi i'

2 ]22

dr-lxid Bid е,шiорuсmання коttuпiв, BttBiлbHeHttx Bid
rltlodatп кtлвсtння

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2 l30 ( 5 0ll ) ( з227 )

вrrрат, на збут 2 1_50 ( 6880 ( _5287 )

IHmi операцiйнi витрати 2I t]0 з 5I5 ( 49з5 )

у ll?oi,ly чllслl ,

вr.|t?1})спп1l, Bid з.мirпl Bctpпlocttli qKlnlt,BiB, якi otlitttototпbcя 70

сп7э аве dlttl во to в ар m i спl ю

2]8l

в1 пl1 р ап1ll Bi d п е 1lBi с н r_l ?о вl1,зн clH н я бi о i trl zi чl t ltx с t кtп ltBi в i
ci.it t с ьк о ztl сп о i сtlэ с t Ktl l' ll р о Dукц i i'

2 ]L\2

Фiнансовий результат вiд опердцiйноi дiяльностi:
прибчток 2 190 5l7 з 62з
збиток 2195 ( )

,Щоход вiд ylacTi в капiталi 22(l0
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 2240

у lполrу чlс.пi:
d oxi d B i d бл аzо di йн о 1' t)t lп rlм о е,u

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 tl ) ( I42 )

Втрати вiд 1^lacTi в капiталi 2255 (

Iншi витрати 2270 ( ( )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на лtонеmарнi сmаmmi 2275



ння додатка
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуюк 229() 506 3 48I
зби:юк 2z95 ) ( )

Витрати (лохiл) з податку на пlэибуток 2300 (93) (627)
Прибl"юк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
ОПодаlIý/ванrUI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
шрибlток 2з50 4Iз 2 854
збиток 2з55 ) ( )

I. сукупн

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
1 1 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
.Щооцiнка (уцiнrtа) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Частка iншого сукупного доход/ асоцiйованих та спiльнЙ
пiдприемств

24l5

Iнший суцупний дохiд 2445
Iншиli сукупний дохiд до оподtlткування 2450
Податок на прибуюк, пов'язаний з iншим сукупним доходоN,I z455
Iншиli сукупний дохiд rriсля ополаткyвtlltня 2460

Qукупн1,1ii дохiд (gуlах;rядкiв 2350, 2355 та 2-1б0) 2465 4Iз 2 854

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

Назвtt cтaTTi {{од
рялка

за звiтниiл
перiол

за аналогiчний
перiод

пOпередньог0
рокY

1 1 3 4
MaTepia,rbHi затрати 2500 l9 520 l8 lбl
Витрати на огшату працi 25 05 2\ 9з1 l5 l 7_i

вiлрахlъанrrя на соцiальнi заходи 25 10 4 78з 5 660
Амортизацiя 25 15 I 7з2 l з8t)
Ilшri операчiйэri витрати 2_520 9 27з 8 420
Разошt 2550 57 245 48 796

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI Ак

Назва cTztTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аffапогiчниli
перiод

попередньог0

року
1

,,
3 1

Середньорiчна кiпькiсть простlт:i акцiй 2600
Скоригована середЕьорiчна кiлькiоть простих акцiй 2605
Чистий rцrибуток (збиток) на одrry щ]осту акцiю 26l0
Сrсоригований чистий гцrибуток (збиток) на
одFцI просту акцiю 26|5
.Щивiденди на одну просту акцiю ,,J 2650

ItepiBHllK

головrrrrir

Мудревоький Олександр Миколайович

11 rilхга.rтер fi 9t Галинюк Галина IBaHiBHa


