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,Ц,ата (piK, мiсяць, число)

за €ДРПоУ

коди
2018l 10 l 01

002,745зб
установа: Дп "хотинське лiсове господарство"

(найменування)

Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупЕий дохiд)
за 9 мiсяцiв 2018 року.

Форма Nl2

I. ФlttАнсовI рЕзультАтлI

Код за ДКУД l 801003

CTaTTrl
Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчниI"r перiод
попередпього року

, 3 4

Чrсгrй, до*iд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, поqдуI) 2000 з,l7з1 3258з

СобiваотiстЬ оеалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (2902l (25789

Валовиl"r:
ппибчток 2090 87l 6,194

збиток 2095

ншi опеоацiйнi доходи 2l20 5zэ 27:

цохптЕ первiсного визнання бiологrчtlогих активlв та

:iльськогосподарськоi продукцii 2|22

Адмiнiстративнi витрати 2lз0 (60 lб (4906

Витрати на збут 2150 (697) (5з2

Iншi опеоацiйнi витlати 2 l80 1080) (816

гитрат вiд первiсного визнаIlня Ьlологlчtlогих akTlltslB та

эiльськогосподарськоi продyкцii 2l82

ФiHaHcoBIlI"l рез},Jlьтат вiд операцiiillоi дiялыtостi:
поиблток 2190 |24с 815

збиток 2|95 (

цохiд вiд участi в капiталi 2200

Iншi ФiHaHcoBi доходи 2220

Iншi доходи 2240

Фiнансовi витрати 2250

]тпати вiл ччастi в капiталt 2255 )

HIIIl витDа,l,и 22,10 62
Фiнансовпl'l результат до оподаI,куваIltlя:

поибtrгок 2290 1 l78 815

збиток 2295

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00 2|2 lбl

Поибчток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподатку9qцдя 2з05

Цrrстиr"r фiнаllсовlIГt рсзультат:
пппбrrтпr 2350 966 654

збиток 2з55 G



lIаГr MeHyBall llя IlоказIl tt ка
Код

пяпкя
За звiтниr1 перiод

За аналогiчнlrfi перiод
попереднього року

l 1 J 4

цооцiнка (чцirtка) необоротних активlв 2400

Цооцiнка (уцiнка) tЬitlансових iHcTpyMeItTiB 2405

Накопиченi кyрсовi рiзrrичi 2410

Частка iншого с_\,к),лIrоIо дохолу acottiГtOBattrtx та сIllлыlих
пiдприсмств 2415

ншии счкyпнии дохlд 2445

Hmrtr"t cyKyпltlll"l дохiд до оподаткуваttня 2450

lодаток на приб\,ток. пов'язаний з irturим сукупним доходом 2455

[н шrrГr сч KvltlI lt й дохiд п iсля о п олаr,к},t}аI I It rl 2,160

CyKyпrrIril дохiд (супlа рялкiв 2J50, 2J55 та 2,160) 2465 966 654

l l. с},кул l l l l Гt до-\lд

lll. ЕлЕNrЕItтlI оIIЕрАцш:IнIIх BIITPAT

Iv. розрАхунок поItАзliI lKtB прIIБутковостI АкцIII

НаГt rleIl1,Batl llя по казll lI ка
Код

])ядка
За звiтний перiод

За аналогiчнrtr"l перiод
попереднього року

l ) 3 4

Иатерiалыti затп:rгt 2500 9924 9903

Jитпати на оплатч працi 2505 l8963 |,7з99

вiложчвання на соuiаqьнi заходи 25 10 405( 370t

Амоптизаltiя 2515 98( 74э

[ншi опеоацiйнi витрати 2520 l5; |2:

Разом 2550 3408( 3 187(

llазва cTaTTi
Код

)rlдка
За звiтнrlri перiод

За аналогiчпи[r перiол
попередllього року

2 J

]еоедньооiчна ki.tbkicTb простих акцiй 2600

]копигована сепе;Llrьопiчна Ki.;tbKicTb tll]остих акцlй 2605

:Iисгий ппиб\"rок (збиток) на одну пDrэсту акцitо 2610

]коригований чистий прибуток (збиток) на одItу просту акцiю 26,15

[ивiденли на однч ппостч акцiю 2650

Ткач Л.В
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(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)


