
Пiдприемсгво: [П "Старокостянтинiвське лiсове господарство"

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

.Ц,ата (piK, мiсяць, число) 2020 | 0l 0l

00993337за €ДРПОУ

Форма N2 Код за ДКУД l80l003

( найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2019 р.

Стаття Код
За звiтний перiод

За аналогiчltий перiол
попередньоI,о рокуlrнлка

1 J 1

Чистий дохiд вiд реалiзаuii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 ,771з9
8545с

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB. робiт. послчг) 2050 (58283] (6з 540
Валовий:

пDибчток 2090 1 8856 2l9lc
збиток 2095 (0] (

lншi операцiйнi доходи 2120 56з 832
цохlд вtд первlсного визнання оlологlчногих €ктивlв та
сiльськогосподарськот продукцiт 2l22
Адмiltiстративнi витоати 2 30 (7з88 (8292

Витрати назбут 2 50 (6784] (8l 19

[ншi операцiйнi витрати 2 80 (2б65) (з6,77
Битрат вlд первlсного визнання бiологlчногих акtивiв та
сiл ьськогосподарськоi продукцiТ 2l82
Фiнансовий рФультат вiд операцiйнот дiяльностi:

пDиблток 2l90 2582 265,]

збиr,ок 2 l95 (0 (

Щохiл вiл участi в капiталi 2200
IHшli dliHaHcoBi доходи 2220

lншi доходи 2240

Фiнансовi витрати 2250 l2) lll
Втрати вiд участi в капiтмi 2255 () (

lншi витDати 2270 ()

Фiнансовий результат до оподаткування:
гtрибуток 2290 25,70 251?
збиток 2295 (0) (

Витрати (дохiд) з податку на приб}ток 2з00 бзб 64(
П рибl,ток (збиток) вiд припиненоi дiяльносгi пiсля оподаткування 2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 l934 l 89,
збиток 2з55 (0,

(

(



II. сукупнийдохIд

III. влЕмвнти опврАцrйних витрлт

lv. розрлхунок покАзникlв приБутковостl лкцtй

Найменування показника
код

Dядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 3 4

дооцiнка (уцiнка) необоротних акгивiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнсгрументiв 2405

Накопиченi KypcoBi рiзничi 24l0
Чаgгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiлппиемств 2415

Iнший сукупний дохiд 2445

lнший счкупний дохiд до оподаткyвання 2450 0

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

Iнший счкчпний дохiд пiсля оподаткyвання 2460

СyкyппиГr лохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 1934 l 897

Найменування показника
Код

Dядка
За звiтний перiол

За ана.гlогi.t tl иl"r перiол
поперелнього рок),

l , 3 1

Матерiальнi затрати 2500 20428 21,128

витоати на оплатч працi 2505 4l884 44965

вiдрахування на соцiапьнi за.ходи 25 10 9050 9654

Амортизацiя 2515 2209 l 758

lншi опеоацiйнi витDати 2520 6850
,776i

Разом 2550 8042 l 85 872

Назва cTaTTi
код

оялкз
За звiтний перiол

За аналогiчнlrr'i перiол
поперелнього року

l z J ;l

Середньорiчна кiлькiс,гь простих акцiй 2600

скооигована середньорiчна кiлькiсть просr,их акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26l0 n
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26l5 //
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 //

Керiвник

Головний бцгалтер

/
//

,//
//

/,m,уц
,,ч

Yпiдпис) /

,,/
Грачук Ю,!.

(iнirriали i прiзвище)

Слюсарчук 1,1,

(iнiчiали i прiзвище)


