
!ата фiк, мiсяIъ, число)ПiдприемстВо .Щерпсавне пiдпршемство l'Овр5пlьке спецiалiзоване лiсове за С[РПОУ

кодI
202lI 04 l0l

1 893

(найменуваннф
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суrсупний дохiд)за I Квартал 2021 Р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за {КУ[Г ГВOrrЮI_l

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
перiод

за аца.lrогiчншй
перiод

попереднього
Dolt\y

,,
3 4

2000 4з 760 lб 844
20]0

r.yЕ м l l f l l Uп uСu Н l, бСUlОВа Сv.l1,1 а 20I 1
.,PgJy,..1 rlc рсUul|, V пе реСmDСХvВаН Н Я
змiна резерву незаробленuж поеiй. iББuо

20I2
20I з
20I4

Гпбi

2050 ( з62з4 ) ( 14444 ),Lctll 
'Uumкu 

за сmрахов|Lfutu BuпJtamalylll
R 2070

2090 7 526 2 400
2095 ( (

/!vL.v |аulrrрцlftu/ бlо змlнu у резервсх ОовaосmроКовuх
зобов'язань

2105

2] 10
2]]I
21 ]2

дпцlr чrrЕрацlинl доходи
у mому чuслi:
dохid Bid з.мiнч варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l20 l l03 l 29l
2]2I

uuLtu бlu пербIсноzо вuзнання оlолоziчнuх акmuвiв i
с iл ьс ь коzо споdарс ько i пр о dvкui i.

2122

w*.U бlu бuкUрuсmqння коulmlв, вuвtльненuх Bid
опоdаmкvвання

2123

лl+llr ruU l ра l и в tll в I4T:p аТИ 2 l30 2967 ) ( l633 )DrLlyq lп пс Juy I 2 l50 ( 938 ) ( з22
2l80 ( 4130 l594 )у mому чuслi:

вumраmu вid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в I

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ьс ь коzоспо d арс ько t про dvKui i'

2]в2

yrп.lпt9uбии lrезуJlьтат вlд операцlйно-i дiяльностi :

гrрибуток 2190 594 l42
2l95

)ДОХод вiд )лlастi в капiталi 2200
2220 13

лUлUли 2240 94l l
у mому чuслi:
doxid Bid блаеоdiйноt dопомоzч

224]

)(
Фiнансовi витрати 2250 (
plpoly| Бrл учаgп в капlтalлl 2255
rнlцr t и,lра-ги 2270 ( 940 ) )

2275



додатка

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибл"юк 2290 595 156

збrюк 2295 ( )

Вкграти (лохiд) з подашry на прибуюк 2300 (107) (28)

При6l"юк (збкюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатк\aванюI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибл"юк 2з50 488 128

збIтюк 2з55 ( (

п. сукупни

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана;rогiчний
перiол

попереднього
рOку

1
1 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротнlтх активiв 2400

Доочi"оа (уцiнка) фiнансовlтх iHcTpyMeгrTiB 2405

Накопиченi rýpcoBi рiзницi 24l0
Час*аЕ-о.о суrчпного дохо.ry асоцiйованих та спiльrrих
пiдприемств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

подаrоr. на прибуюк, пов'язаний з iншим сучrпним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Счкуrнлi дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 488 128

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIИНИХ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за андлогiчний
перiол

попереднього
року

1
,, 3 4

Матерiальнi затрати 2500 |4 96L 3 460

Виmати на оппату прац 2505 |2 284 5 82з

Бцраху"а"н, 
"а 

соцiальнi заходи 25 10 2 550 | 220

Амортизацiя 25]^5 l 850 619

Iншi операчiйнi вlтграта 2520 1,з 667 7 |94

Рдзом 2550 45 31,2 18 316

витрлт

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за андлогiчний
перiол

попереднього
DОку

1
1 3 4

сеоедньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

С*i".ов.а"асер"дньорiчна"i"оu"igщдрqgдц_чu,цй 2605

Чистий rриб}"юк (збиток) на однУ простУ акцlю 261-0

26]^5

2650

Шмаюн Вiюор Петрович


