
Лналії внкоиаини фінансового клану нілнрнгіуісгва 
_КІІ «Земельно-кадасі рове бюро»

Додаток 2

За 3-й квартал 2020 р

Код
рядка

доходу

доходи

Доходи ___
Доход (виручка) від реалічаціі 
іродукції (товарів, робіт, ііослуї ) 

гіодаток на додацу вартість
інші меіірямі іюдаїки _____
Інші вирахування з 
(ро шіііфруваиіія)

Чисгий доход (виручка) від реалічації 
іродукції ( говарів, робі ї, послуг 

(ро пиііфруваиияі
Інші операційні доходи
(ро ш иф рування)__________
Доход від участі в каїніалі 
(ро ші ііфрувші}ш)_
ІН1ПІ фінансові
(рошіифруваиня)_____________
НІНІ доходи (розшифрування)

Усього доходів 
Ви І ра гн
Собіварі ість реалізованої продукції ( 
говарів. робі І та послуї ) 
(ротінфрувиння)
Лдмінісграгивні в т р а т и ,  
у ю м у  числі:
виїраіи. пов'язані і використанням 
службових автомобілів 
ви ї раги на консалтингові послуги 
ви гра ги на c гpaxoJBІ_пocJlyги 
ви граги на ауди горські їїослуги 
Інші адмінісіративні виграги 
(рошінфрування)
Ви гра ги на 'юуі (рошіїфріуваиіія) 
ініні операційні виграти 
(ро іш нфрування)
Фінансові ви І раї и (ро пиінррувания) 
Вграі и від учас'гі в капіталі 
(/;о ішифрування)

ііодагок на прибугок від звичайної 
цяльносіі

Усього віі грагн

Довідка: 
факг 

відповідного 
періоду 

минулоі'о року 
2019

ТИ£.ГрН.

І Іланові 
показники 
звітного 
періоду 

2020

Фактичні
юказники
звітного
періоду

2020

Відхилення 
фактичних 
показників 
від планових



Фінансові рсзулы^ги діяльїіосгі:
І^аловий іірибч ГОК ('зби іок)

Фімаисов ий результат від операційної 
діяльності

Фінаїїсовіїіі рсзульгаї від звичаіїної 
(іяльносгі до оііодагкуваини

Чистий Нрибу'І'ОК (збиток), у тому
числі; _________________
ирибуїок _______
збигок
Відрахування часіинн прибутку
комунальними унітарними 
гііднрисмс'гвами
ЗсЬ'іиіиок нсрозноділсного прибутку 
минулих періодів (ненокри І'ОІ о зби гку) 
Розви їок виробницгва: 
у юму чис.'н за основними видами 
ііяльнос гі згідно з КІМ'Д

Резервний фонд _______________
І НІНІ фонди (розишфрувати)
Залишок нерозноділепої о прибутку___
Снлаїа поточних податків іа 
обовЧізкових ила ї ежів до бшджеіу, у 
гому числі: ______
подагок на прибуток 
акцизний збір
1ІДВ, що підлягає сплагі до бюджегу за 
підсумкам з в і  гної о періоду 
ПДВ. що підлягає відпікодуванню з 
бюджегу за підсумками звітного 
І ер і оду _

ініїїі нодагки {іюиііифруааїті}
ІІоі апіеннм нода гкової 
заборгованосі і, у го^іу числі: 
іогаїиенпя ресгрукгуризованих га 

відс грочсних сум. що підлягаюі ь 
сплагі у поточному році:_____ _______
до бюджету
до державних цільових фондів
нcycтoЙJ<l^(llггpaфи,
Внески до державних цільових 
фондів,
І П И 1 І  обов'язкові нла ісжі, у тому 
числі:
місцеві подаї ки га збори 
піні нлаїежі (риит іф руваппі)

Дирекгор КІІ «Земельно-кадасірове

020

021

022

023

023/1
023/2

24

025

026

026/1

027
028
029

030

030/1
030/2

030/3

030/4

030/5

031

031/1

031/2
031/3
ОЗЇ/4

032

86,1

їо7б’

10,6

10,6

10,6

90.0

14.0

14,0

14,0

14,0

100,1

14,1

14,1

14,1

14,1

30,1

ЗО.

35,9

29,0

29,0

35,0

28,5

+10,1

+0,1

+0,1

Ю,1

+0,1

- 0,5

28,5

35,7

- 0,5

+0,7

1’рицай 1. М.



Е л е м е н т  вігграї Габлици 1
тис.грн.____

Магсріальїіі  виграні
витрати на сировину ù 
основні лштерииіи 
витрати на ncLiueo та 
енергію
Ви гра І н на оплату праці

Відрахування на 
соціальні заходи 
Лмор і ИІНЦІН 
Інші онераційні в и т р а т
Онераційні витраги, 
усього (сума рядків з 001 
до 005)
Довідково: 
чиссльиісгь ііігаїних 
іршивииків, осіб

Директор К1І «Земельно-кадастрове бюро» Грииай і. М.

Кані гальні інвссгиції

Кані гальііі інвесі иції, (сума 
£ядків { 002 до 008) ycbojro:
капітаїьііе 6yöiemii£)HU) 
придбання (виготовлення) 
основних іасобів 
чридбання (виготовлення) 
інших необоротних 
матеріальних активів 
чридбання (створення) 
нематеріальних активів 
іодерніиіція. модифікація 

(добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних 
іасобів
приОбаїпія (створення) 
оборотних активів 
капіта. іьний ремонт

Дирскгор «Земельно-каласі'рове біорш: рицай І.М.


