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Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlrсупний дохfu1)
за PiK 2020 р.

кодI
2021l0ll0t

4ззз44_з 1

Форма N2 Код.u ДКVДГ- tBOtбJ_-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

зд анлrогiчний
перiод

попередшьоfо

DокY
1 2 3 {

чистий дохiд вiд реалiзачii продукцii (юварiв, робiт, послуг) 2000 l 6,] | 75l
Чrcmi заробленi cmpaxoni прел,tit 20 ]0

пре"п,ti i пi dпuсанi, Bculoчcl суд,tа 2011
пре Mi i', пе ре daH i у пе ре с mрахчв анн я 20] 2
змiнсl резерву незqробленuх премiй, всLпова сума 20I з
змlна часmкч пересmрqховuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20]1

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(тов арiв,робiт, посгу-г) 2050 ( l630195 ) ( )
Чuсmi понесенi збuпкtl за cmpaxoBlltylчl вuппаmсLruu 2070
Валовий:

прибуюк 2090 4l 556
збиток 209_5 ( )

/!охid (вumраmu) Bid зл,tiнu у резервсх dовzоспроковuх
зобов'язань

2 ]05

Щохid (вumраmu) Bid зл,tiнu iHutux сmраховuх резервiв 2]10
змlна lцulux сmраховuх резервiв, валова сума 2l11
змlна часmкu пересmраховлlкiв в lчulux cmpaxoBllx резервах 21 12

Iншi операцiйнi доходи 2l20 l 7б0
у mому чuслl;
doxid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
с i л ьс ь ко zоспоdарс ько i' пр оdукцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmан
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi витрати 2 l30 l0,187 ) ( 289 )
Витрати на збlrт 2 150 ( )
Iншi операчiйнi витрати 2l80 ( 96 ) (

у пому чuслl:
вumрапu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l81

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ь ко zо споd ар с ько i' профкцi i'

2l82

Фiнансовий резу.пьтат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибу"юк 2l9() JZ ,| э5
збиток 2195 ( 289 )

!охол вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 820
Iншi доходи 2240

у mому чuспl:
doxi d Bid блаzоdiйноi' dополлоztt

221 ]

Фiнансовi вLцрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд yracTi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi вlтграти 2270 ( ) ( )
прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сtпqmmi 2275



Фiнансовий результат до 0податкування:
прибу-юк 2290 ззi 553
збиток 2295 ( ) (289)

Витрати (лохiд) з податý/ на прибуток 2300 (5 987)
Приф,ток (збкюк) вiд прlипиненоi дiяльноотi пiсля
оподаткування

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2350 21 566
збиюк 2з55 ( ) (289)

Продовження додатка 2

II. СУКУПНИЙ ДО

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРЛТ

ry. розрдхунок поклзникIв приБутковостI АкцIЙ

х

Стаття Код
рядка

за зtriтний
перiол

за анапогiчний
перiод

попереднього
Dокч

l 1 3 .l
2400
2405

Накопиченi IýpcoBi рiзницi 24l0
частка iншою сукупною доходу асоцiйованих та спiльних
пrдцриемств

2415

Iнший q,ч,пний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450
подаюк на прибуток, пов'язаний з iншим с}/купним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2160

2465 27 566 (289)

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
пе;liод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DокY

1 7 3 1
Матерiальнi затрати 2500 83
Витати на оплаry прачi 2505 _5 032 3_5

вiлрахування на соцiальнi заходи 25l0 7,)з 8
Амортизацiя 25 l5 l35 6
Iншi операчiйнi витрати 2520 4 4144 240
Разом 2550 10 487 289

Назва cTaTTi Код

рядка
за звjiтний

перliод

3а анапогiчнllй
перiол

попереднього

рок_Y
1 ) J) J

Серелньорiчна кiлькiсть простих акцЙ 2600
Скоригgвана середньорiчна кiлькiсть простик акцiй 2605
Чистий прибуюк (збитоr.) 

"а 
одt у .rросrу а*цiю 26l0

26l5
дивiденди на одну просту ,paIH ы 2650

КерЬник

Головний бухгалтер

<"
..;i!,.

КОВЛЛЕНКО НАТАЛIЯ МИКОJIАТВttА

БАРАНОВ АНДЕ,IЙ ВАJIЕНТИНОВИЧ
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