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Форма Л!l Кол за,ЩКУ,

накопичена аморти:}аIllя

1езавершенi капiтальнi iнвеотицl'f

C)oHoBHi

сього за

акIивп

код4
2021 l10 l01

0099з l l з
tIA630400900l 0029555

1.10

02.1 0

Ак,l,ив

нвеотицlина нер}хомlсъ

первlона вартlоть lнв€отицrиноl нер}хомосп

первrона варпоть довгоотрокових бlологl.tпих

накопичена аморшзацiя довго9Iрокових бiологiчних активlв

якi облiков}ються за ме]Oдом l.racTi в капiталi
iнших пiлприемотв

Щовгоотрокова дебiторська заборгованiсть

1рочеlll аквlзицlинl вI{]рати

Залишок кош,tiв у цеttтралiзованих отрахових резервних

!ебircрська заборгованiст,ь за продукцiю, товарн, роботи. посJryги

,Щебiтороька заборгованiо,гь за розрахунками:
за виданимн авансами

у rcму числ1 з податку на Il

юрська заборгованlо,гl, за розрдхтнками з н&рахованих

юроька fаборгованlоть за розрахуl{каIrи lз вI.lуlрrшнlх розра\тнкlв

у тому чиоJIl в:

довl,оO]рокових зобов'язань

резерв:L\i зби,lкlв або резерRах належних випла,г



резервах незароблених IIреNriй 8з

rнших оIрахових резервах 84

lншl ooopoTнl ак,гиви 90 з9з 684

усьоrо за Dоздiлом ll 95 7 479 7 758
Ш. Необоротнl arýTI{B]], утримуванi для продаж],, Tn груп]l вибуття 200

Бшанс 300 l4 051 15 384

розрахунками з оплати

КерЬник

Головний бухгалтер

Т-ТЙФП"-р 
"дмiнiстра,гивно-територiальних 

олЙф" та,rернторiй териюрiальнпх громад.

Лшсенко Олександр l-рltгоровlлч

Горлiенко Ната.пiя Олекса lrдрiвrtа

резерв довюýlрокових зобов'язань

зерв на RиIIлаT джек-поry

TKocTpoKoBi кредиш банкiв

Поючна крелитороька :rаборго,;апiсть за:

I]оточна креднmрська заборrованtоъ за одержаними авансами
ваI{lсъ за DозDахчнками з \^{асниками

BaltlcTb lз апчтрlшнlх
тOчна кредитороька заборгованlсть за отаховою дrяльн

l kotr lclйHl доходи вlд
пlt поточнl зоЬов'язаIIня

IY. Зобов'язаIlllл, llов'язанi з необоротнtrмп аmпвами,
yTpиMyвлllll}lll для прод$*т, та гр)rпамrl вllбуття

ть aKmBiB недержавного пеноiйного фонду

2 Визначасться в порядку. встаповленому центальним оргаlIом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полirикч у офсрi статкоl,ики



Пiдприемство .ЩI "IзIомське;riсове
.Щата фiк, мiсяць, число)

за е[РПОУ

кодI
20х-Г ю-Г01

00993 l 1 з
аи

Звir,про фiнансовi результатш (Звiт про с;пqуппшй дохiд)
lа 9 МiсяцЬ 202l р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форr,lа ЛЪ 2 Код за /IKY/]Г-Т8Oбб]

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аrrалогiчний
перiод

попереднього
Dorsy

1
,,

3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 40 87l 29 830
Чuсmi з ар о бле нi c mp axo Bi пpe.tt ti i' 20]0

пр e.t,ti i' пi dпuс aчi, в ало в а сума 20I 1

премii:, переdанi у пересmрахування 20]2
з.мiна резерву незаIэобленuх премiй, всллова cyшcl 20]3
зttiна часmкu пересmрс&овuкiв у резервi незаробленtlж
поемiй

20]1

Собiвартiсть реалiзованоi проryrrлii
(юварiв,робiт, посrц,г) 2050 ( з7 640 ) ( 27 l49
Чuсmi понесенi збumкu за cmDaxogllJyrlt вuплаmаfuru 2070
Валовиl-л:

прибл"юк 2090 з 23l 2 68l
збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вuпраmu) Bid злtiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

Лохid (вumраmu) Bid аиiнu iHulux cmpaxoBllx резеlrвiв 2] ]0
змiна iHutux сlпраховuх резервiв, валова су]йа 21I1
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв в iHLtlux сmржовuх раервж 2112

Iншi операцiйнi доходи 2l20 2 852 l з08

у mоJиу чuслl:
doxid Bid зл"liнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
ci л ь с ько 2о сп od ар с ько | пр офкцi t

2]22

doxid вid вuкорuсmання кошmiq вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2 l30 4 74| 340l )

витрати на зб\т 2 l50 ( 22 ) 54 )
Iншi опепацiйн витDати 2l80 1 136 зз2 )

у mол,tу чuслi:
вumраmu Bid злliнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справ е d.auBo ю в арtпi сm ю

2]в]

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
сiльс ько 2осп оdарсько i' пр оdукцi t

2 1в2

Фiнансовиl"л результат вiд операцiйноi дiяльностi :

прибr,"юк 2|90 184 202
збиток 2|95 ( )

Дохiд вiд 1^racTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
IHmi доходи 2240 бз 22

у mому чuслi:
dохid Bid блаzоdiйноi' dопол,tоzu

221 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( )
втрати вiдл^rастi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ( l4 )

Прuбуm о к (з бum о к) в i d вплuву i н фляцi i' н а .u он е m арн i с m аm mi 2275

)
(

(

( )



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподдткуван}Iя:
прибуюк 2290 2зз 224

збиток 2295 ) ( )

Витрати (лохiд) з податку на прибl"юк 2з00 (52) (62)

Прибуюк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатIryваннrI

2з05

Чистий фiнансовлrii результат:
приблток 2350 181 l62
збиток 2з55 ( (

I. СУКУПНИИ ДОХ

Стаття Код
рядка

3а звiтний
перiол

зд ана.ltогiчний
перiод

попереднього
DoKY

1 1 3 4

Дооцiнка (ччiнка) необоротнкх акпавiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTtB 2405
накопиченi k1,lэcoBi рiзницi 24].0
Частка iншою сукупного дохою/ асоцiйованих та спiльних
пiдприсмств

24l5

Iнший сулупний дохiд 2445
Iнший сукупниli дохiд до оподаткування 2450
Податок на приб}тоtс. пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупниli дохiд пiсля оподаткування 2160
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2165 l8l |62

й

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА их витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана.lогiчний
перiод

попереднього
Doкv

1 2 3 1

Матерiальнi затрати 2500 |2 0зб 5 l00
витDати на оплату l1рацl 2505 |8 76з l4 685

вiдрахування на соцiальнi заходи 25 l0 4 0з5 з 209
Амортизацiя 251.5 447 384
Iншi операцiйнi витрати 2520 6 бз9 6 853

Разом 2550 41 920 30 23l

йн

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi Кол
рядка

за звiтниi,l
перiод

за ана.лlогiчний
перiод

попереднього
Dоку

1 1 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одtry цросту акцrю 2610

26l'5

Дивiденди на одну просту акцiю /l l, 2650

Керiвник ,lИt Лисенко Олександр I-ригсlр<lвrt,t

г, п Гордiснко Наталiя Олександрitзt ta,.й
бухга.птtlр ордl€н


