
Пiдприемсгво: [П "Старокостянтинiвське лiсове господарство"
( найменуван ня )

[ата (piK, мiсяць, число

за е[РПОУ

2021 l to l ot

00993з37

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за дев'ять мiсяцiв 202|р.

Форпла}tл2 Колза/lКУi1 W

l, Фl l l,\ l l(]OBI PI,] ]},":I ы,,\,1,1l

Стаття Код

рядка
l}а звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 3 1

Чис,r ий ,Klxl,,t Bi,t рсrчriзаrtii llptlitr KLliT (,l,tltlapiB. робi,r. lrос.r\г) 2()00 7 65з"7 52044

Собi ваtl,гiс,гl, гlсiut iзtlваttоi l tpo;tvKLlii (,r,oBapi B. рtlбi,l,, t rtlc: tr t ) 2050 55l49 (38453

Ba;loBlrl"t:

прибуток 2090 2l388 lз59l
збиток 2095 (0)

tншl операцlиtll доходи 2|20 з83 38б

Щохiд вiл первiсного визнання бiологiчногих активiв та
]lльськогоспоllарськоl пролукцll 2l22
Д, tlti tlic,t,ptrt,иtlltt виr,рiu и 2 30 (73l-],, (522з

Ви,t,раr и на зб),,г 2 50 (8247) (5зб l

lнuti операцiйtli виr,раr,и 2, 80 (2з50) l 656
ви,гра,I, Bitt ttервiсного визнання бiологiчногих активiв та

эiл ьськогосподарськоТ продукцii 2l82
Фiнансовий результат вiл операчiйноТ дiяльностi:

прибуток 2l90 з857 1,7зi

зби,гок 2l95 (0

Лохiд вiл участi в капiтtui 2200

}l t1_1 dliHalrcoBi i(()х()jlи 2220

lHttli ,кlхсlли 224()

Фiнансовi ви l,ра,l,и 22 50 1а0) l5
Втраrи вiл учас,I,i в капiтмi 2255

ншI витраги 22,10

Фiнансовий ре}ультат до оподаткувsння:
прибуток 2290 38l7 |,l2)

збиток 2295 (0 )

Виr,рати (лохiд) з Ilодатку Hat гlрибут,t,lк 2300 832 з9,7

Llрибуr,ок (збиток) вiд припиttеноТ лiяlrьнос,l,i ttiс.;tя otlo,,laтKyBatltlя 2305

Чисr,ий фiнаrrсовий реrульт,а,г
прибуток 2з 5L) 2985 l з25

збиr,ок 235 5 (0. (

(]

(]

(] (

(



ll. с},купн1,1й дохul

Itl. ЕлЕмЕнти опЕрАцlйних витрАт

ly. po}pAxyllOK llOKA,}HtlKlB llриБу,гково(;тl,tкцlй

Kepi вн и к

l'о.ltовний

I-'рачук Ю,!,.

Слюсарчук O.L

Найtменуван ня покаlника
Код

])ядка

_}а звiт,ний перiол
За аналогiчний перiол
попереднього року

l J ,l

/loo LLi н lta ( l, rri н ка ) tiсtlбсlгlо,t,lt и х iiк,t,и в i в 2400

досlцiн ка (уцiн ка) tlli нанссlвих i нструMet tтi в 2405

накоrtичснi kypooBi рiзницi 24l0
Час,гка iншtогсl сукупного дOходу асоцiйованих та сtliltьних
пiдприсмств 24l5
НШИИ СУКУПНИИ ЛОХIД 2445

Ittlший сукl,пtlий дохiд ло ополаткування 2450 0

Податtlк на прибутtlк. пов'язаний з iнtлим сукупним доходом 2455

HlШllll cvK}'ll111lИ ]l0xul П|С.llЯ ()ПОЛа1 К}'Ваll1lЯ 2460 0

['r b,r ltltltii .rtlr i.t (ct lta ря,lttiв 2J5(), 2J55 t а 246()) 2.t65 2985 l 325

l laii lrcll1,Batr tlя tl()Ka }lllrKa
Код

рялка

'}а звiтlrий псрiол
'}а аналогiчllий перiол

поперелllього року

l z J ;1

MaTepia.lrbHi заграти 2500 |9442 lзl94

Витрати на оплат}, працi 2505 4l386 2,765l

Вiлрахування на соцiмьнi заходи 25 l0 8 847 5924

Амортизацiя 25l5 |627 l 464

Irruri операчiйlli витрати 2520 l ll38 6605

Разом 2550 8244с 54838

l}а звiтнпй перiод

cne,LllrbtlDiчtta Ki;rbKicr ь IrDoc,t их aKttiii
,oвi-tнil ссрсдн btlpiч rtа кiл ькicтb t tрtlс,гих aKt ti й

Чисr,ий гrрибуток (збиток) на (),]lHy llpocTy акцiкl
,ований чистий прибуток (збиток) на одну просr,у акчiю


