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Пiдпрпемство Державне пiдприсмство 'lХотинське лiсове госrrодарствоrt за еflРПОУ

звiт про **J;Ж ,за I Квартал 2020 р.
Форма N2 Код за [KYfl ГlВОtОБ-l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпий
rrерiод

3а апалогiчцпй
перiод

попереднього
DoItY

1 1 3 4
ЧистиЙ дохiд вiд реалiзацii продукцii (rовфБ, робiт, послуг) 2000 lз 408 14 558
Чuсmi заробленi сmраховi премit 2010

премii' пidпuс aHi, валова сул,tа 201 1
премii, переdанi у пере сmрахування 20]2
змiна резерву незаробленuх прел,tiй, ваJIова суl4а 20lз
злllна часmкu пересlпржовuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(тов арiв,робiт, послуг) 2050 ( 10796 ) 10 789
tЛ.tcmi понесенi збumкu за сmраховllJvlu вuплаmаJуIu 2070
Валовий:

прибуток 2090 2 бL2 3 769
збрrюк 2095 (

loxid (вumраmu) Bid з_ьliнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

Ц9у|d (вumраmu) Bid зл,tiнu iHulux cmpaxonltx резервiв 2] I0
зJrtiна iHtullx сmржовllх резервiв, Bа"loчa сул|а 2]]]
зл4lна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервсх 2]]2

Irmri операцiйнi доходи 2L20 lз2 65
у mо.л,rу чuслi:
doxid Bid з.мiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ько ео спо d ар с ько t про dукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошtmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адлiнiстративнi витрати 2130 ( 20з4 2485 )
Ц"трur" на збlт 2 150 ( zцт ) 282 )
Iншi операцiйнi риц)ати 21 80 ( 331 ( 2lб )

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]Bl

вumраmu BiO первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь к о zo с по d ар с ьк о i' п р о dy кцi i'

2]в2

(Diнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2\90 Lз2 851
збиток 2l95 )

.Щоход вiд ylacTi в капiталi 2200
Iнш фiнансовi доходи 2220
Iнш доходи 2240 l44 l24

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноt dопомоz,u

224 l

Фiнансовi ритрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ) (
Iншi вцтрати 2270 I44 )т24
Прuбуmок (збumок) вid вплuву iнфляцii'на ллонеmарнi iЙаЙЙ 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат д0 оподаткування:
rrрибл"юк z290 131 851

збрrюк 2295
вкграти (лохlд; з подаfку на прибл"юк 2300 (24) (153)
Прибl"юк (збrюк) вiд припиненоi дiяльностl пlсля
оподаткчъашUI

2з05

Чlrстrtй фiнансовий результат :

поибr.юк 2з50 |07 698
збрrюк 2з55

ш. сукупн

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DокY

1 1 3 4

Дооцiгшса (уrцrцса) необоротних акгивiв 2400

Дооцiка (уцrп.а) фiнансовюr iHcTpyMerrTiB 2405
Накопиченi клtэсовi рiзницi 24].0

Частка iншого сукупного доход/ асоцiйованих та сшпьних
пiдппиемств

24|5

Iнший сукrrгпrий дохiд 2445
[нший сукупний дохiд до оподаткування 2450
подаюк на прибlток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 l07 698

ий

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрАт

[Iазва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
Dоку

1 1 3 4
матерiальнi затрати 2500 4 740 4 80l
Витрати на оплату працi 2505 6962 7 т51
Вiдрахуваrrrrя на соцiальнi заходи 25 10 l 49l l 507
Амортизацй 251^5 з7l 354
[ншi операцiйнi виmати 2520 бl 4з
Разом 2550 lз бz5 1з 856

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за анаrогiчний
перiод

пOпереднього
Doкv

1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть просттх акцiй 2600
Скоригована середньорlчна кlлькlсть простих акцrи 2605
Чистий прибrrюк (збиток) на одrry просту акцiю 2610
СкопигжffiМ прибуюк (збиток) на
одЕ{ч IffоФтч,ашлrо .,, чъ 26I5
Ди*ffirеiЯiffiffitЁfu акцiю 2650
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