
Установа: ДЦ "Старокостянтинiвське лiсове господарство"

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

{ата (piK, мiсяць, число)

за СflРПОУ

Форма Nэ2 Код за ДКУД l ti0l003

(найменування)

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

Стаття Код

ряДка
За звiтний перiод

За аналоr,iчний перiол
попереlIIIього року

l 1 3 4

Цистий дохiд вiл реа,riзачii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 з6544 42289
Эобiвартiсть реалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (27057,, (з2145
Валовий:

прибуток 2090 9487 10144
збиток 2095 (0) 0

Iншi операцiйнi доходи 2l20 269 275
Цохlд вlд первlсного визнzlння бiологiчногих акгивiв та
сiльськогосподарськоi продукцii 2122
Адмiнiстративнi витрати 2 130 (з9l l (4462,

Витрати на зб,ут 2150 r?7ýý (3602)
Iншi операцiйнi витрати 2 180 ( l061 (133з
Витрат вlд первlсного визнання бiологiчногих активiв та
оiльськогосподарськоi продукчii 2\82
Фiнансовий результат вiл операчiйноi дiяльностi:

прибуток 2l90 ,1,029
1022

збиток 2l95 (0] 0
Щохiл вiл участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220
Iншi доходи 2240
Фiнансовi витрати 2250 (|2 (6)

Втрати вiд участi в капiталi 2255 0
Iншi витрати 2270 () 0
Фiнансовий результат до оподаткування:

приб}ток 2290 1017 l0 l(
збиток 2295 (0 (.

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 219 22с

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльноgгi пiсля оподаткувtlння 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50 798 ,]9с

збиток 2з55 (0 (]

(



п. сукупнийдохц

III. ЕлЕмЕнти опЕрлцrйних витрлт

lv. розрАхунок покАзникIв приБутковостt дкцIй

!иреюор

Головний бух

Грачук Ю..Щ.

(iнiцiми i прiзвище)

Слюсарчук 0.I.

Найменування показника
Код

Dядка
За звiтний перiол

За ана;ltlt,iчний перiол
попереjlttього року

t 2 3 4

Дооцiнка (чшiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Часгка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдпоиемств 2415

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450 0

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

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткyвання 2460 0

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2,1б0) 2465 798 79е

Найменування показника
код

пядка
За звiтний перiол

За аналоl,iчний перiол
попере;lнього року

l , J ,l

Матерiальнi затрати 2500 9,722 l0528

витоати на оплатч поацi 2505 l9041 2446с

Вiдрахування на соцiа.пьнi заходи 25 l0 40,12 52,74

дмоотизапiя 25|5 989 11l

[ншi опеоапiйнi витрати 2520 4,762 266е

Разом 2550 38586 4404с

й чистий приб}ток (збиток) на

flержавне
пiдприемпво

лiсове
гDсilOдарство"

fuопп.Ф


