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[I iдприсмство : [П "Старокостя нти HiBcbKe лi сове господарgrво"

.Щата (piK, мiсяць, число'

за еДРПОУ
(найменування)

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

Форма Л!2 Код за ДКУД

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

коди
20,9-ГТТы

00993з 37

l80l003

(]r a,l-гrt
код

рядка
'}а звit,ний перiол

'}а ана.пtlгiчний rrepio;t

попереitнього рок\,

l ,,
3 4

-Iии,ий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 42289 44466

]обiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (з2145 (33 l 57

Валовий:

приблток 2090 l0l44 l lз09

збиток 2095 (0

l Hlxl операцlинl доходи 2\20 2,75 469

Дохiд вiд Первiсного визнання бiологtчногих акгивlв та
эiльськогосподаDськоi пDодчкцiТ 2l22
Адмiнiстративнi витрати 2 з0 (4462) (44зб

витрати на збут 2 50 (3602. (4209

Iншi операцiйнi витрати 2 80 ( 1 зз3, (l995

Витрат вiл первiсного визнання бiологiчногих активlв та
сiльськогосподапськот поолчкпii 2l82
Фiнансовий результат вИ операцiйноТ дiяльностi:

прибуток 2|90 l022 l l38

збиток 2195 (0)

дохiд вiд yчастi в калiталi 2z00

Iншi фiнансовi доходи 2220

lHlIIl JIохопи 2240

Фiнансовi витрати 2250 (6) (68

Втрати вiд участi в капiтмi 2255 0 (]

Iншi витрати 2270 0 (.

Фiнансовий рвультат до оподаткування:
поибчток 2290 1 016 l 070

збиток 2295 (0

Витрати (дохiд) з податку на приб}ток 2з00 22а зOз

llрибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльноgгi пiсля оподаткування 2з05

Чистий фiнансовий результат:
ппибчток 2з50

,796 ,76,7

збиток 2з55 (0) (

(,

(



/
/

Керiвник

[''оловний бухгалтер

lll. Елвмвнти опЕрАцIЙних витрАт

Iч. розрАхунок покАзникlв приБутковостI АкцIЙ

Грачук Ю.Д.
(iнiчiали i прiзвище)

Слюсапччк 0.I.
(iнiцiали i прiзвище)

п. сукупнийдохlд

Наitпlенування показltлl ка
код

Dялка

'}а звiтний перiол
За аналоr,iчний перiол

попереднього року

l z 3 4

дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Лооцiнка (vrriHKa) фiнансових iHcTDyMeHTiB 2405

накопиченi kypcoBi рiзницi 24l0
Ъсtr€ iнmoio сукупного доходу асоцiйованих та спiльних

пiдприемсгв 24l5
Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукyпний дохiд до оподаткування 2450 0

Податок на прибyток, пов'язаний з iншим сукупним доё9д9м 2455

Iнший сукyпний дохiл пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сyма рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465
,796 ,761

Найменування показнliка

Код

Dядка

За звiтний перiол
За аналогiчtlий перiол

попереднього року

l 1 3 4

\'[атерiальнi затрати 2500 l 0528 ll580

Витрати на оплагу працi 2505 24460 24492

Вiдра,хування на соцiальнi заходи 25 10 52,74 5238

Амортизацiя 251'5 |112 90?

l ншi операчiйнi витрати 2520 2666 з499

Разом 2550 44040 457 l

'}а аналогiчttий перiол
попереднього polt},

на кiлькiсть просгих акцiй

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акuiю

схоригований чистий прибугок (збиток) на одну просту акuiю


