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Щата фiк, мiсяць, число)
ТГцгrрпемство .Щержавше шiдприемство "Iзяславське лiсове господарство"" за еДПОУ

(найменуванпя)

Звiт про фiнапсовi ревуJIьтати (Звiт про сlтсупний дохiд)
за IКвартал2021 р.

код{
2021 04 0l

00993308

1801003Форма N2 Код за ДКУД
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

\

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчпий
перiод

попереднього
року

1
,,

3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукlдii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 з0 622 24 156
Чrc mi заро бленi cmpaxoBi пре.л,ti i' 20]0

пре.л,rit пidпuсанi, валова су]чrа 201 1

|1ре.л,l!|2 переdанi у пере сmрахування 20]2
змiна резерву незаробленtlж прелtiй, всlлова сул4а 20]3
з.ltiна часmкu пересmраховllкiв у резервi незаробленuх
tэремit1

20]4

Собiв apTicTb реалiзованоi rродуuцiТ
(торарiв,робiт, послут) 2050 ( 24254 ) ( 21063 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховl,tlzu вuплаmсlJllll 2070
Ваповий:

ггрибуток 2090 6 368 з 093
зоиток 2095 ( ) ( )

Дохid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосtпроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вutпраmu) Bid змiнu iHttt.tlx спlраховuх резервiв 2]]0
з,;lti,на iHutux cmpaxogtlx резервiв, вапова сума 211]
з.ttiна часmкu пересmраховuкiв в iHlllux сmраховuх резервах 21]2

kшri операфйцтi доходд 2\20 42 170
l, полtу чuслi:
doxid Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оtliнююlпься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiо"лоеiчнuх акm.uвiв i
с i :t ь с ь ко zо спо d ар с ько i пр о ф кцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вttвiльлtенuх вid
опоdаmкування

212 3

Адиiцiст ац!в Hi вrтгр ати 21з0 ( 4з22 ) ( 202| )

Вrграти на збут 2150 (255) (7зз)
Iншi операцiйrri витрати 2l80 (14I) (77)

У lПОМУ ЧuСJli:
вumраmu Bid злtiнtl Bapmocmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiль с ько zоспоd ар с ько t проdукцit

21в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяllьностi:
прибугок 2i90 | 692. 432
збrгок 2|95 ( ) ( )

,Щоход вiдуластi в кайталi 220('|

Irшi фiнансовi доход,r 222а
Irmri доходи 2240 16

у rпому чuслi:
dохid Bid блаеоdiйноt dопол,tоzu

)11 lZz1]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( 2)
Втрати вiд }^racTi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ( ( )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на лtонеmарнi сmаmmi 227 5
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результат до оподаткування:Фiнансовий

2290 1 70в 4з0збиток
2295

з на 2300
( вtд припиненоi дlяльност1 Iuсля 2з05

Чистий фiнан совий результат:
2з50 1 401 з52збrгок 2355

Продовження додатка 2

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI
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Кlтасевiч С,А.
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Стаття Код
рядка

1 ,,

активlв 240а

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перlод

попереднього

року
3 4

Дооцiнка
накопlтченi

rншого суýшного дохо.ry асоцiйованих та спlльних

Iшlш1 дохlд
IHmltli дохlд до опода,
По:аток на пов'язанrд1 з iншим
Iншltй дохlд пIсля опода,ткування

2405
24l_а

2415

2445
245о
2455
246а
2465 1 401 з52

Код
рядка

за звiтний
перiод

За анапогiчний
перiод

пошереднього

1 ,,
3 4Ivla

2500 5 92з 9 1l1на 2505 i5 5в2 10 0в4ла соцzlпьн1 заходи 251а з 050 2 твб
25|5 8в7 625
2520 9 5в7 3 20].Разоrl
2550 з5 029 25 207

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.llогiчний
перiод

попереднього

,,
3 4

2600
2605
26Ia

1

Чистий

акцlю

збlтгок на
аний чистrдi приб,чток (збиток) на

кlлькlсть акцiй
чна кlлькlсть аrдrи

акцlю

26l5
2

КерЬнпк

Равчук Н.О.

(

та

Назва cTaTTi

,J}
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