
Пi]лрисуство: ДП "Легичiвське л!сове господарство"
(наЯменувахня)

Дата (piк, мiсяць, чисдо)

за сдрпоу

Код за ДКУД

ко
2018 l04 l 01

0099з298

3BiT про фiнансовi ре]ультати (Звiт про сукупний лохИ)
за l квартал 20lE р,

Форма Ný2 180100з

l. ФIнлнсовI рЕзультлти

Стаття

:

код
рядка

За звiтвшй перiол
За апалогiч rtй перiод

попередвього року

-r ll

--__--1

4

2000 21614 142з5
Чистии дохlд вlл рЕ.lJхJdцп !рUл)\ц" \,""_р,", r-,-_, " ,

i]7i]]]Т*;-л-.-лi --лwkllii rтoвaniвл Dобiт. послуг) 2050 (l589l) (8959)

52162090 578з

2095 (0) 0
зоиток

сiльськогосподарськоi продукцii

2|20 82з |22

2122

21з0 (270з] (l4l5)
АДМlнrýrIJёrиьвr DIrPcl,

2l50 (2620)I (з049)
бшrраlи нd JUJ r

l,-,,i лпрп4lliйнi яитпати

йБатЙ лейБ"оI о 
"из,,ання 

бiологiчноl их aK-l ивIв та

i пполчкrliт

2l80 (8з7) ( l49)

2182

Бii*"пй р"rу,"о.ат вИ операцiйноТдiяльностi:
2l90 446 785

приоуl.tJк
2|95 (0) ()

зOиюк

похiл вiл ччасгi в капiталi 22о0

2220
lншl ФlЕансовl лчлUли

224о
lнш1 доходи

225о (з8) 0
qJlHaHcOBr виrр4rл

() 0
бтрати вlд учаurl в @nl@ll

22,10 0 ()

tl!шl витраr,и

Фiпаясовпй результат до оподаткувднllя:
229о 408 185

приЬ}ток
2295 (0) Q

зоитоI
2з00

,lб 14l
Витпаl и l Дохlд' J llUла l KY нd llPпwJ, ,,^

Ы_.-.._.,,-к.-л-,";n.л,.иненоiлiяльностiпiсляоподаткуваяня 2з05

rlrtстпй фiнансовий результат:
2з50 644

2з55 (0)



II. СУКУПНИЙ ДОХЦ

It I. ЕлЕмЕнти опЕрАцII,:iних витрлт

Iv. розрАхунок покАзникtв приБутковостI АкцIЙ

Наймецування показяпка
код

Dялка
За звiтнпй перiод

За аналогiчний перiод
попередвъого року

2 з 4

пооlliнка (чпiяка) необооотпих аrсгивiв 2400

Дооцiяка (уцiнка) фiнансових iHcтpyMerтTlB 2405

Накопиqенi K},trcoBi рiзницi 2410
Цасгка iншого сукупвою доходу zюоцiйовавих та спiльних

пiлпоисмсгв 24I5

[вший сукупний дохiд 2445

Iяший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0

полаток на поиб\.юк. пов'язаний з iншим сукупвим доходом 2455

Iншпй сYкYпний дохiд пiсля оподаткування 2460 0

счкyпяrrй дохiд (сyма Dядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 зз2 644

Ндilменування пока]ника
код

Dядка
За звiтпий перiод

За аналогiчпшй псрiод
попер€днього року

2 ] 4

MaTepiMbHi затрати 2500 6046 4425

вrmати наоплmу пDацi 2505 l 1692 5404

вiдDа,чyвання на соцiмьнi заходи 25l0 2550 l l8c

Амортизацjя 25l5 |49 9ý

Iншi операцiйнi витрати 252о 2,766 2940

Разом 25s0 2з20з l4048

назва cTaTTi
код

Dядка
За звiтний перiод

За аналогiчпий перiод
попсредпього року

I 2 з 4

lчна кlлькlglь пDостих акцlи 2600

скоDигована сеоепньооiчпа кiлькigrь пDосIих акцiй 2605

Чисгий поиб\ток (збиток) на одкv пDосту акцiю 26l0

СкоDигований чистий пDиблток (збиток) на одкY просту акцiю 26|5

ценди на одtIy пDостy акцlю 2650


