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flaTa (piK, мiсяuь. число)
коди

202l | 04 l 0l

002745збУстанова: ДIl "Хотинське лiсове господарство'l за СДI'Г]ОУ

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за I квартал 202tp.

Форма Nч2 Код за ДКУД l80l003

I. ФIнАнсовI рЕ:]ультАти

(най менування)

Стаття Код

рялка
За звiтниri перiол

За аltалогiчttий перiол
попереднього року

l ,,
3 4

Чистий дохiд вiд реаrriзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт. послуг) 2000 l550l l 3408

Собiвартiсть ремiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( l l87l) l 0796

Валовий:
ппибlток 2090 36з0 26l
збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи zl20 50 lз2
Лохlд вlд первtсного визнання бlологiчногих активiв та
сiльськогосподаDськоi пDодчкцiТ 2122

Адмiнiстративнi витрати 2 30 (2504) (20з4

витпати назбчт z 50 (z47)
[ншi опепацiйнi витоати ) 80 ( 327) _1_) l

tsитрат вiд первiсного визнання бiологiчногих активlв та
сiльськогосподаDськоi поолчкшii 2|82
Фiнаltсовий результат вiд операuiйноТ дiя.пьностi:

прибчток 2l90 5|2 lз2
збиток 2l95 (-)

Цохiд вiд участi в капiталi 2200
[ншi фiнансовi доходи 2220

[ншi доходи 2240 49 l44
OiHaHcoBi витрати 2250 l

Втрати вiд участi в капiталi 2255
lншi випэати 22,70 (49) ( l44
Фiнансовий результат до оподаткування:

ппибчток 2290 5l2 lзl
збиток 2295

Витрати (дохiд) з податкч на пDибчток 2з00 92 74

прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткчвання 2305

Чrtсти й фiнансовиГr резу.пьтат:
ппибчток 2з 50 420 l07
збиток 235 5 (-) (



II. сукупн1,1Й дохIд

l I I. ЕлЕ]\,IЕнтII OпEPAtllIlHI,ix BI{TPAI-

lv. розрАхунок покАзникIв приБуткоl]о(.т1 Акцlii

fIайменування показнtlка
Код

Dядка
За звiтний перiол

За аналогiчнrtli перiод
попереднього року

2 J 1

Дооцiнка (уцiнка) необоDотних акгивiв 2400
Цооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpypteHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Чаgгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств 24l5
Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сyкyпний дохiд до оподаткуванtlя 2450
податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший счкчпrlий дохiд пiсля оподаткчваIIIIя 2160
iукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 420 l07

НаГt менування показнll ка
Код

пяпк2
За звiтний перiол

]а аналогiчнигr
пOпереднього

перlод

року

l z 3 .l

Матерiальнi затрати 2500 4545 174с
Витрати на оплату працi 2505 8280 6962
Вiдрахування на соцiа,тьнi заходи 25 l0 l 750 l49 ]

Амортизацiя,, 25 l5 ]49 з7l
Iншi операцiйнi витрати 2520 Jб бl
Разом 2550 l 4962 l з625

Назва cTaTTi
Код

Dяпк,
За звiтний lIерiол

За ана,погiчttий перiол
попереднього року

2 J J
Jерелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Jкоригована середньорiчна кiлькiсть поостих акшiй 2605
{истий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26l0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю zбl5
[ивiденди на одну просту аrtцiю 2650
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