
!ата фiк, мiсяць, число)
Пiдприемство ,Щержавне пццршемство "Овруцьке спецiалiзоване лiсове за С[РПОУ

господарgтво]
(пайменування)

Звiт про фirrансовi результатIt (Звiт про сукупншй дохiд)
за 9 МiсяцЬ 2021 р.

202l l t0 l ot
1 893

Форма Ns 2 Код за ДКУДГ*lВбiТБ--l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
|)яjIка

за звiтнпй
перiол

За ана,.tогiчllий
перiол

Ilопереднього
року

1 7 3 .l

Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, пос,ц,г) 2000 l94 445 72 764
Чuсmi заробленi cmpaxoчi пре.uii' 20l0

премi i' пidпuсанi, Ba,toBa сума 20l l
пцле"ttii, переdанi у пересmрахування 20l2
злtiна резерву незqробленuх прел4iй, валова сума 20]з
змiна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20l1

Собiвартсть реаJIiзованоi продукцii
(товарiв,робiт, пос,туг) 2050 ( |67 032 ) ( 63648 )
Чuсmi понесенi збumкu зq сmраховuл4u вuплаmамu 2070
Вацовlлl"r:

приб\,ток 2090 27 4lз 9llб
збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) BiD змiнu у резервж doBzocmpoKoBtlx
зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) Bid змittu iнutuх сmраховuх резервiв 2l l0
змiна iнuluх сmраховuх резервiв, BculoBcl сума 2lll
змiна часmкu пересmраховuкiв в iчulllx сmраховuх резервах 2ll2

Iншi операчiйнi доходи 2l2(\ l 4lб 4 _548

у mо.му чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2l

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
сiл ь с ь ко ео с по dap с ь ко i' про dvкui t

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdqmкування

2]23

Ддплiнiстративнi влгграти 2l30 ( 9459 ) ( 5_599 )

виfllати на збут 2l50 ( 2 68l ) ( l606
Iншi опеоацiйнi виmати 2l80 ( 9896 ) 5906 )

у lпо.му чuслl:
ыlmраmч Bid змiн|t варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8l

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiл ьс ько zоспоdарс ько i' про dукцi i'

2 1,92

Фi ll:rHcoB ий результат вiд операцil-лноi дiялыtостi :

прибуток 2l90 6 79з 553

збиток 2l95 ( ) ( )

Дохiд вiд гlacTi в капiталi 22u)
Iншi cbiHaHcoBi доходи 222(l lб
Iншi доходи 224(l 2 89з 1_55

у mол4у чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопол,tоzu

224 l

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ) ( )

lншi витрати 227L) )( 4879 ( )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаmmi 227 5



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподдткування:
прибуюк 229(l 4 807 724
збиmк 2295 )

Витрати (дохiд) з податку на прибl"юк 2300 (865) (l30)
Прибlток (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуванru{

2з05

Чистий фiнансовиl-л результат:
поибrrгок 2350 з 942 _594

збиток 2з55 ( (

I. СУКУПНИИ ДОХ

Стаття Код

|)ядка

за звiтнийl
перiол

за аналогiчний
перiол

попередIIього

року
1 ) 3 4

Дооцiнка (vuiHKa) необоротнкх аlrгивiв 2400

Дооцi нка (ччi нка) t} iHaHcoB l,гх i HcTpyMeHTi в 2405
Накоплтченi ц'lэcoBi рiзниui 24l'0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдпDиемств

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
[ншlлl"l сyкyпt lt,tlYl лохiд дg о п одilтк\,вill l r t rt 2450
Податок на прибу"юк, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
l t l l lr ll l",l сl,куп н l,t й до хiд пiсля оподаткув aIlI lя 2460
Сукупний лохiд (gуN,rд рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2.165 з 942 594

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTтi Код
рядка

За звi,гнlлl"л

пе;riол

За ана.гlогiчниl"л
перiол

попередltього
DoKY

1 7 3 _l

Матерiальнi затрати 2500 75 l95 l_5 8lб
Витрати на оп,'tату працi 2_5 05 40 466 22 з38
вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 8 4l l 4 674

Амортизаuiя 25l -5 6 258 l 9-53

Iншi операчiйнi витрати 252(l 59 08l 32 578

Разом 2550 llt9 4l l 77 з59

ry. розрАхунок покАзникIв пр ПБУТКОВОСТI Л

назва стдттi Код

|)rtilliil

за звiтltшй
пе;liол

за анапогiчнlлl"л
перiол

попередньоfо
Dокч

1 ) 3 _l

середньорi.lна tсiлькiсть простих акцiй 2600

С кор игов ана середн ьорiч на кiл bKi сть просшгх акцiй 2605

Чистий прибl"юк (збиток) на одну просту акцiю 26l0
Скоригован ий чистий прибу"юк (збиток) на
оДнY просту Екц!;р;;,;, ,]-1Ч::1* 

"*, 26l5
2650

КерЬнп w лан ГIет ч

l
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й
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