
.Щата (piK, мiсяць, число'

зае[РПОУ

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнпй лохiд)
за дев'ять мiсяцiв 202lp.

Форма Nэ2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

202|l 10 l ot

0099зз08уgганова: Дп "Iзяславське лiсове господарство'l
(найменування)

1801003

Стаття
код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

1 7 3 4

tlиgгий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 |22066 68502

Собiвартigгь реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, посrrуг) 2050 о5зз1 (59447,)

Валовий:

прибуток 2090 26729 9055

збиток 2095 (0 0

Iншi операцiйнi доходи 2l20 l47 42з

Цохiд вiд первiсного визнання бiологiчногих акгивiв та

оiльськогосподарськоi продукцii 2l22
А лмi нigгпативнi витоати 2l30 (l6709) (б151

Витрати на збут 2150 (8б5 (2|,7з

Iншi операцiйнi витDати 2180 (698 (22з,

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчногих акtивiв та
оiльськогосподарськот продукцii 2|82

Фiнансовий результат вiд операцiйноiдiяльностi:
прибуток 2|90 8604 9з1

збиток 2195 (0, (]

дохiд вiд учаgгi в капiталi 2200

Iншli фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 464

Фiнаrlсовi витрати z250 (1з (з

Вцrати вiд учасгi в капiталi 2255 () (]

Iншi витрати 2270 () ()

Фiнансовий результат до оподаткуванняз
ппибчток 2290 9055 928

збиток 2295 (0] (]

витрати (дохiд) з подагку на приб,iток 2300 |77,] |71

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльноgгi пiсля оподаткування 2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 7278 75l
збиток 2з55 (0. (]



Найменування показника
Код

Dялка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

1
1 3 4

дооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400

IIоопiнка (чцiнка) фiнансових iнgгрументiв 2405

накопиченi kypcoBi рiзницi 24l0
Часгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдtlоиемств 2415

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0

Податок на прибyток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший счкупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0

Счкчпний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та2460) 2465 72,78
,l51

п. сукiЦIнийдохц

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАlЦЙНИХ ВИТРДТ

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIЬ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

v

Найменування показника
Код

Dядка
За звiтний перiод

За аналогiчний псрiол
попереднього року

1 z 3 4

Иатерiальнi затрати 2500 2494l 2з976

Витрати на оплаry працi 2505 55701 29699

вiдрахування на соцiальнi зzlходи 25 10 10850 64зс

Дмортизацiя 25|5 4l87 2151

2520 4|628 l174|

Разом 2550 l з73 13
,l400з

Назва cTaTTi 
]

Код

Dялка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 , 3 4

]еоедньооiчна кiлькiсть просгих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькigгь простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просгу акчiю 26|0

Скоригований чисгий прибуток (збиток) на одну просту акчiю 2615

Дивiденди на одну просгу акцiю 2650
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