
Установа: .ЩП "Хотинське лiсове господарсгво"

.Щата (piK, мiсяць, число

за С[РПОУ

коди
2018| 0,7 l 0l

002745зб
(найменчвання)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнпй дохiд)
за пiврiччя 2018 року.

ФормаNЬ2 Колза{КУ!

I. ФIНАIIСОВI РВЗУЛЬТАТИ

l 80 l003

Стаття Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчнлlй перiол
попереднього року

1 з 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послчiJ 2000 24502 20966
Эобiвартigгь реалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (1913 l l61,12
Валовиri:

прибуток 2090 5з7 l 4794
збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2|20 l9,7 l4{
цохlд вlд первlсного визнання бiологiчногиi акгйБЪ та
;iльськогосподарськоТ пролукцii 2122
{дмiнiстративнi витрати 2 з0 (3704) (3з03
Витратlл на збlт 2 50 (з86) (зз9
lншi операцiйнi витрати 2 80 (657) (60з
5итрат вlд первlсного визнання Ьlологlчногих акгивiв та
;iльськогосподарськоi продукцii 2182
Diнансовий результат вц операцiliноiдiяльностi:

прибуток 2l90 82l 698
збиток 2|95

ЩОХiд вiд у.iдстi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220
HIII доходи 2240

Фiнансовi витрати 2250
Втрати вiд учасгi в калiталi 2255
Iншi витрати 2270 (62
Фiнансовlлй результат до оподаткування:

прибуток 2290 ,759
69I

збиток 2295 (

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00 lз, 1z(
ГIрибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльноgгi пiсля опсlлаткчвання 2з05
Чистий фiнаllсовий результат:

прибуток 2з50 622 57'.
збиток 2з55 (



Найменування показника
Код

пялк,
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 3 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400
Цоочiнка (уцiнка) фiнансових iнсгрументiв 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
частка lншого сукупного доходу асоцiйованих та спшьних
пiдприемсгв 24l5
Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iншшй сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохи (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 622 57,

п. сукупнийдохrд

llI. ЕлЕмЕнти опЕрАцIЙних витрАт

Iv. розрАхунок покАзникIв приБутковостl АкцIЙ

Ilайменування показника
код

Dялка
За звiтний перiол За аналогiчний перiол

попереднього року
, 3 4

VIатерiальнi затрати 2500 6004 682l
Витрати на оплqту працi 2505 1222| l 105l
вiдрахуваннl на соцiальнi зiцоди 25l0 2611 2з5l
!мqрцlзачiя 25 l5 64:, 47,
.ншi операцiйнi витрати 2520 7( 8,азом 2550 2155l 2079,

назва стаr-ri
Код

Dялкз
За звiтний перiод За аналогiчний перiол

попереднього року
1 1 J 4

-ередньорlчна кlлькlсть простих акцiй 2600
,коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
{иgгий приб}ток (збиток) на одну просту акцiБ 26|0
,коригованийчистийприбlток(збиток)наодну.rросrуа*цiю- 2615
Цивiденди на одну просгу акцiю 2650
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(iнiчiали i прiзвище)


