
!ата (piK, мiсяць, число)

lIi"tllрисьtство: /ll] "Сr.арокостянтинiвське лiсове господарсr.во'' за СДРПОУ
( най менуван н я)

ко
2018l 04 l or

00993зз 7

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупниЙ дохiд)
за l квартал 20l8 р.

Форма М2 Код за lKYfi l80l00з

I. Фl IL\llcoBl рЕзультдтI{

CTaTTrt код
рядка

'}а звir,нllй псрiол
За ана.поt,iчний rrерiол
попереднього року

l 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, послчг) 2000 2088 1 l527з
СобiвартiсT,Ь реалiзовацgi пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 l 5324) l l026
Ва.повlr l'i:

tlрибуr,ок 2090 5557 424,7
зби,гок 2095

trшi оIерачiйнi доходи 2l20 306 46l

2l22
Адпlittiстративнi витрати 2 30 (228з, (2012
l}и,граr,и на збуr, 2 50 l929,, l 605
l HIrti ollepattiйHi виr,рати 2 80 l l00 (582

2l82
il)ittансови Гt pe:])/.lrbTaT вiд операцiйltоТ дiяльностi:

rrрибуr,ок 21t90 55l 509
зб и,го к 2|95

лох .l l]lll Vчас,гl в кап1,Iалl 2200
IHrIli (lirlaHcoBi доходи 2220
lншi доходи 2240
ФiIrансовi ви,грати 2250
l]тра,I,и вiд }часr,i в капiтмi 2255
Iншi витрати 2270
Фirtаllсовий результат до оподаткування:

гIрибуr,ок 2290 55l 509
зб и-го к 2295

Ви r,ра,r,и (,rохiд) з подагку на прибуток 2300 lз0 92
Приб}z,гок (збиток) вiл припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2305
Чlлсr,llй фiнаllсовий результат:

приýуток 2350 42l 4l7
зби,t,ок 2з55 (-)

G] (_

(-]

(_l

(-]

(-, (-

(-, (-

(-]



l l. (]yl{yl I l{ Il Ii jIохIл

Il l. EJIENlEllTll ollEPAцlIlll 1 lx BllTPAT

lч. Po:}PAxyIloK покАз н I.{ KI в п рI,IБутковостl Акцl l:l

llаГл менуван ня показIl ll ка
Код

Dядка

За звiтнlrГr перiод
За аналогiчнlrй перiод
попереднього року

l z 3 4

дооttiнка (чцirrка) необоротних акгивiв 2400
Щооrtiнка (yiriHKa) rlliнаноових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзничi 2410
частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдпри€мств 24l5
Iнший сукупttий лохiд 2445
I н ttl tt l"t су к1, lI Ir l r i-t до х iл до о п одаткy ва н ня 2450

Цпдq] оп tta rtрибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
I tt ttl rl ii сукyп tr lr ii дохitr п iсля оподаr.l{уваtrltя 2460
(]vltl,ttltиГr trохiл (gуцlд рялкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 42l 4|-l

l laiiпlellyBaH Hrl lI0Ka:}lllI l{a

код

рядка
За звiтtlltl"t перiод

За аttалогiчнlrr'i перiол
попсрелllього року

l 1 3 ,l

Матерizi_пьнi затрiги 2500 5624 3254

вит,рати на оплатч ппацi 2505 l 2840 880Е

Вiдрахуванttя на соцiальнi за-ходи 25l0 2"Il0 l 89с

А мсl1-1,гизацiя 25|5 55l 27з
l rtLLIi tlпераltiйнi витрати 2520 |6,76 l0l9
|'а ltlпl 2550 2340 l l5244

Назва cTaTTi
Код

пrIлкд

'}а звiтrrlrii rtсрi<lл
За ана.rlогiчнlrГr перiол

поперелllього року

l 2 3 1

3ерелtt ьорiчна Ki.,tbKicTb простих акцiй 2600
3коригована серелньорiчна кiлькigгь простих акцiй 2605
Чис,I,ий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26 l0
l-коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26|5

lивiденди на одну просту акцiю 2650

(Л"п.пrоп

I-tl:ttlвгl ий бr,х га. t,t,cp

(iнiчiали i прiзвичtе)

Слюсарчук 1.1.
(iнiчiали i прiзвише)

Державне
пiдпри€}rсгво


