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!,ата (piK, мiсяць, число)

Пiдприсмство: ДП "Старокоqянтунiвське лiс9ве госпо4арство" за еДРПОУ
(найменуван ня )

коди
20xl-trl-T-п

00993зз7

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

Форма Nl2 Код за ДКУД

I. ФlнАнсовl рЕзультАти

l80l003

Стаття
код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

t
,, 3 1

{истий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 68l8з
,l1lз9

]обiваотiсть оеалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робi,r. послуг) 2050 (49740 ( 5 828з

Ва.ttовий:

прибуток 2090 l 844з l 885(

збиток 2095 (0) (.

lншi операчiГrнi доходи 2l20 482 563

2l22

Длмi н iстративнi витрати 2 30 (6699] (7388]

витоатй на збут 2 50 (1з,79 (6784

2 80 (2292 (2665

2l82

Фiнансовий результат вiл операuiйноi дiяльностi:
ппибл"гок 2l90 2555 2582

збиток 2195 (0) _()

дохiд вiд участi в капiталi 2200

lHrui фiнансовi доходи 2220

ltrшi доходи 2240

ФirraHcoBi витрати 2250 (33 l2

Втраr,и вiд участi в капiталi 2255 ( (
ншi витрати 22,70 ()

Фiнш}овий результат до оirодаткування:
ппйбчток 2290 2522 25,7с

;ап,',- ," , 2295 (0)

В-"Бl (д"-и)..подчr*у на прибуток 2300 584 636

l lрибуток (збиток) вiд припиttеноТ дiяльнi,lстi ltiсля оttолаt,кування 2305

23 50 l 938 19з4

збиток 2355 (0. (



Il. сукупнI{Й дохIд

II l. E-rl ЕмЕ}1,1,и oll ЕрАцI Ii н их BltTPAl,

Iч. розрАхуIlок покАзникlв приБутковостI лкцlЙ

-a
*t

,\ирекфl.

1. 1
Грачук Ю.Д.

(iнiuiали i прiзвиurе)

Слюсарчук O.i.
(iнiuiали i прiзвище)

НаГrпtенуваlt l{я п()ка }ltи ка
Код

пялка
За звiтний перiол

|}а аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 3 4

дtltlt Li l ttta (vrtilrka) необоDотних акгивiв 2400

дооцirl ка (чuiнка) dliнансових iнgгруменr,iв 2405
}lакопиченi кчрсовi рiзницi 24l'0
Чirс,l,ка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
lt i; lt l1-1иt,r,t cтB 24l5
Ittlttий сукупний дохiд 2445
l ll tlt lr ii сyкупн и ir дох iд до оподаткуваlll|я 2450 0

Ilt1.ltarrlK tta приби,ок, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
l ttrlt ll ii с1, tсупlrиii дохiд пiсля оподаткуванlrя 2460 0
('1,rty пlllri'r дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 l9з 8 l 934

Ilайменування llоказllика
Код

Dядка
За звiтllиГr перiод

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 3 ;l

\4 a,r,ep iiчr ьн i затрати 2500 |624с z042l

lJи,t ршги на оплаr,у працi 2505 34 895 4l884

[} iдllахl,ван tlя на соцiмьнi заходи 25l0 74,1l 9050

Д rtор,r,изаl,tiя 25 l5 20 l( 2z09

Itltlti оrtераuiйнi витрати 2520 l 097( 685с
Р'азllм 2550 7 1592 8042 l

.}а звiгний перiол
'}а аналоl,iчний перiол
попереднього року

(' кtlри t,tltзaHa середньорiчна кiл bKi gгь простих акцi й
Llис,l,иii trрибуr,ок (збиток) на одну просту акцiю
(-ксlриl,tlваний чисгий прибуток (збиток) на однy просту акцilо
l1ивi.,tсrr.ци на одну просту акчiю

| о:tовltий бухгрлтер
/


