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Пiдпрпепrство Украiпське дерrltавне проектне лiсовпорядне вrrробниче

об'еднання

Звiт про фiнансовi рез)rльтати (Звiт про cylýпяlril дохiд)
за I Квартал 2018 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУДГ-JббТбОЗ l

Стаття Код
ряд€

за звiтниir
перiод

За ана.rrогiчнrrr"r

перiод
попереднього

Dоку

1
1 3 4

2000 6 561 6 295

Llucmi заробленi сmржовi прец!! 20 I0

премit пidпuсанi, валова qlмa 201 I

пр е ltli t, пер е d aHi у пе р е сmржув ання 20]2

зl4iна резерву незаробленuх премiй, валова сул,lа 20l з

злtiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtх

пре.лliЙ

20 14

Собiвартiсть реалiзованоi про.ryкuii
(юварiв,робir, послуD =- 2050 ( 4552 ( 5038 )

чuсmi понесенi збumкu за сmраховlth|u вuплаmаJуlu 2070

Ва"повl,tI:i:

поиблток 2090 2 009 l 257

збиток 2095 ( (

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх

зобов'язань

2 105

lbxid (вumраmu) Bid зМнuiHulilx сmрж 21]0

зллtiна iHutttx сmраховllх резервiв, всшова сул,lсI 21]I
змiна часtпкu пересmраховuкiв в iншltх сmрахоttl! л9:!рtах_ 2l l2

Iншi операцiйнi доходи 2|20

у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнttх akmuBiB i
с iл ь с ьк о zo споd alэc ько t пр о dукцit

2]22

б;;Б;Т"uкорuсmання Koutmi в, вuвiльненuх Bid

опоdаmкування

2l23

Адмiнiстративнi витрати 21 з0 ( 1191 ) ( 798 )

Витрати на зб}т 2150 ) ( )

Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 1141 ( 859

у mому чuслl:
вumраmч Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
с пр аве dлuво ю в арrпi сmю

2181

2 I82

Фi*rallcoBlrIl результат вiд операuiйноi дiяльностi :

ппибчток 2l90
збрrmк 2I95 з2з 400 )

!охол вiдrластi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 496 42а

уffiffifu*
ffioM,iý$i Ь t бi' фi пн о t d о п ом о zu

224 ]

бББББffiil 2250 ( )

БЫйБdtrуliййъйапiталi z255 ( ) (

iffiffi-l}i; 2270 158

2275
'"']i. '- , 1,,r 

{,.j " ,,*','



додатка

Фiнансовий результат до оподдткування:
цrибуток 2290 15 20

збиток 2295 (

Гиrрат, (дохiд) з податку на приб}ток 2300 (3) (4)

2305

Чистий фiнансовиiл результдт:
поиблток 2350 1,2 16

збиток 2355 ( ) )

п. сукупн ох

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за анаrогiчн1,1lji
перiол

попереднього
року

1
,, 3 1

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активЬ 2400

Еооцiнr.а (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB z405

Накопиченi KlpcoBi рiзницi 24|0
24l^5

Iнший сукl.тlний дохiд 2445

Iншиr:i сукупний дохiд до оподаткувдння 2450

Подаmк на прибl"юк, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сукупниli дохiд пiсля оподаткування 2460

фкупний дохiд (сумд рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 |2 16

ии

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД витрАт

Назца cTaTTi Код
рядка

за звiтнrrй
перiод

за аналогiчниl,i
перiод

попереднього
Dоку

1 7 3 4

Матерiальнi затрати 2500 49 653

витрати на оп,тату працi 2505 5 674 4 2в0

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 | 2|4 902

Аллортизацiя 2515 243 1 052

Iншi операцiйнi витрати 2520 1 141 859

Разопr 2550 8 32I 7 746

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКДЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

За звiтнIIl-t
пеlriод

за аналогiчниi,l
перiод

попереднього
DoKY

1 ) 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Сп.орЙ.о"а"а середнъорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чrстйй прибуток (збиток) на од{у просту акцiю 2610

2615

ffiЙПГ,Тй Ьлiffцr,росrу акцiЁ Ц l t 2650

йffi ';:'1
t||-1
'-Ь-)";

м"G,
trц,J улlrпl{а
I&1

й

улiтiна Тетяна Миколаiъна

васькевич Микола Станiславович


