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Дата(рік,місяць,число)
Підприємство Державне підприємство "Волиньторф" за ЄДРПОУ

К О Д И
і  ! 01 

426302

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 85'521 .Г  61'254
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) 2050 ( 5Т066) ( 44’364)
Валовий:

прибуток 2090 28'455 16'890
збиток 2095 ( -— ) ( -----)

Інші операційні доходи 2120 7'868 6'211
__Дохід від зміни вартості активів, які
___оцінюються за справедливою вартістю ________________________ | 2121]
__Дохід від первісного визнання біологічних

активів і сільськогосподарської продукції________________________ [ 2122|
__Дохід від використання коштів,

вивільнених від оподаткування 2123
Адміністративні витрати 2130 ( 6'217) ( 4'927)
Витрати на збут 2150 ( 3'956) ( 2'475)
Інші операційні витрати 2180 ( 20'511) ( 15'646)

Витрати від зміни вартості активів, які
_оцінюються за справедливою вартістю _____________________ | 218і[ ( ----- )________ ( .......)

_Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції________________________ | 2182| ( ----- )________| ( .......)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 5'639 . . . .  ...............................  53|
збиток 2195 ( - - ) ( - - )

Доход від участі в капіталі 2200 _______

Інші фінансові доходи 2220 227 5'769
Інші доходи 2240 3'805 3'506
Фінансові витрати 2250 ( - " ) ( 5'529)
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - - ) ( . . . . . )

Інші витрати 2270 ( 457) ( 367)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 9'214 3'432
збиток г  2295 ( -- ) ( -----)

Витрати з податку на прибуток 2300 ( 278) ( 478)
Дохід з податку на прибуток 23001
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 8'93б! 2'954
збиток 2355і ( ( ---- )
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Державне підприємств
Інші види діяльності
Державне підприємство "Волиньторф"

Продовження додатку 1
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

І і 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
=Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток,по'язаний з іншим сукупним доходом 2455
=Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
=Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 8'936 2'954

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІИНИХ ВИТРАТ

Назва статті
Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

погщреднього 
•року

1 і 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 45'048 30733
Витрати на оплату праці 2505 27'432 20798
Відрахування на соціальні заходи 2510 10'024 7777
Амортизація 2515 № *  5-851 У О  5'947
Інші операційні витрати 2520 2'662 Г692
=Разом 2550 89'017 66’94 7

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 і 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію 
Дивіденди на одну просту

Головний бухгалтер

1 Визначається в порядку, встанот^ііному центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Киричик Іван Миронович/

Крищук Ольга Миколаївна/


