
Установа: !П "Старокостянтинiвське лiсове господарсгво"

!,ата (piK, мiсяць, число)

за е!РПОУ

коди
2020 | 04 0I

00993337
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за l квартал 2020 р.

Форма Nч2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

l80l00з

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

l}а аtlалtlгi.rttllгr llерiол
llоIlерелнь0I,о рок},

l 1 3 4

Чиgгий дохiд вiд Dеалiзацii продчкцiТ (ToBapiB. робiт. послчг) 2000 202з2 2l59l
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (l5l92) l 5806

Валовий:

прибlток 2090 5040 5785

збиток 2095 (0)

Iншi операчiйнi доходи 2120 l24 l54
Щохiл Bi,l первiсного визнання бiологiчногих акгивiв та
сiльськогосподарськоТ продукцii 2l22
ддм iнiс,гративнi витрати 2 30 (2l98 (256 l

Витрати назбут 2 50 ( l 829) (2002

lншi операцiйнi витрати 2 80 (592,, (84li
Витрат вlд первlсного визнання olологtчногих аl(tивlв та
эiл ьськогосподарськоi продукцii 2l82
Фiнансовий рФультат вh операцiйноi дiяльностi:

прибrrгок 2l90 545 528

збиток 2 l95 (0

Цохiд вiд участi в капiталi 2200
lншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240

Фiнансовi витрати 2250 (6) (6)

втрати вiд учаgгi в капiтаrri 2255 ) )

[ншi виr,рати 22,70

Фiнансовий результат до оподаткування;
прибуток 2290 539 522
збиток 2295 (0

Витрати (лохiд) з податку на приб}ток 2з00 l09 95

[1рибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

поибчток 2з 50 430 42,|

збиток 2з55 (0

(

(l



II. сукупнлlй дохtд

lIl. ЕлЕмЕнти опЕрАцtйних витрАт

tv. розрАхунок покАзникlв приБутковOс,I,1 Акцlи

Найменування показника
код

пядка
l}a звiтниii перiол

l}a аналогiчнttl'r llерiол
поперелllього року

l ) 3 1

дооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400

Дооuiнка (чцiнка) фiнансових iнgгрументiв z405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 2410

Часгiа iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних

пiдпDисмсгв 24|5

[нший сукупний дохiд 2445

lншиit счкупttиГr дохiд до оподаткування 2450 0

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним до49д9м 2455

lнший сукчпниir дохiд пiсля оподаткуsання 2460

Сyкyпший лохiд (сума ltядкiв 2350,2355 та 2460) z465 4з( ;lz7

НаГrменування показника
Код

Dялка

За звiтний перiол
За аналогi.Iltltl"l перiол

попереднього року

l 2 3 4

MaTepia,TbHi затрати 2500 5265 509,

Витрати на оплату працi 2505 1l l00 Iзl28

Вiдпа.хчвання на соцiальнi заходи 25 10 2з79 2845

Амортизацiя 25l5 49с 58l

Iншi операцiйнi витрати 2520 2693 l 23(

Разом 2550 2192,7 z2882

За аrlалогiчllrlй пepiolt
попередllього року

lчна кlлькlсть простих акцlи

l pll,r} к l() /l
(illirlla-rrи i tllri lBtttttc)

Слкlсар,r5 к O,L
(iнiчiа.rlи i прiзвиutе)

/

с

[lазва стаr-гi
Кол

За звiтнпГI перiол

l 2 3 {

,lHa кlлькlсть пDостих акцlи 2600

2605

чистий поибчток (збиток) на одну прос,ту акцiю 26l 0

]копигований чиgгий поибчток (збиток) на одну просту акцlю 26|5 п
Цивiденди на однч пDосту акцiю 2650 /,


