
Щата фiк,пli""цtо, число)

Звiт про фiнансовi резуJьтатп (Звiт про суlсушшшй дохiл)
за PiI< 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУДГ- 1301003 l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
ряд(а

за звiтпий
перiод

5д дЕаJIогlIlЕии
перiод

поцередцього
Doк]y

1 2 3 4
Чиспй дохiд вiд роалiзацii продiкцii (ToBapiB, робiц послrуг) 2000 |62 4|5 150 847
Чuсmi заробленi сmражовi премii' 20 10

пре ltti i' пi dпuс aHi, в апо в а сул,tа 20] 1

пре.il4ii:, переdанi у пересmрсхування 20]2
зJуtiна резерву нваробленltх премiй, валова сума 20]3
зJуriна часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20 ]1

Собiвартiсть реаJIiзованоi проryкцii
(тов арiв,робiт, посrryrг) 2050 15з 088 14з 155 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmрqховu-|l4u вuплаmаJуlu 2070
Ва.гlовий:

гюибл,юк 2090 9 з27 7 бg2
збргюк 2095 ( )

fioxid (вumраmu) Bid змiнu у резервж doBzocmpoKoBtlx
зобов'язань

2105

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iнuлuж сmраховuж pBepBiB 21]0
злуtiна iнuluж сmраховuх резервiв, BcUloBa суh|а 2]]]
з.л,riна часmкu пересmражовuкiв в iнultlж сmржовuх резервж 21 12

Iншi операцifuii доходи 2L20 920 1 019

у mому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноzо в1.!знання бiолоziчнuх aKmtrciB i
сiльс t ко ?-о споdарс ько i' пр оdyкцii'

2]22

dохid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненtж Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2I30 ( 10 з96 9180 )
вrграти на збrrг 2150 ( )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 284]^ 2906 )

у mол,tу чuслi:
вuлпраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнtокlmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]8]

вumраmu Bid первiсно2о вuзлlання бiолоziчнuх акmuвiв i
с iltbc ько ео споdарсько i' пр офкцii'

2 182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
гrрибуюк z|90
збиток 2|95 2990 зз75 )

,Щоход вiдуластi в кайталi 2200
IHmi фidЁЁU!|flЬэвди 2220 2Iб 270
Irlýffig ж 

" 
:-,,-,",'""& 2240 4302 4 52з

224 1

DiщHcodi 9иц
ffiq.,йýа_вffi

р
вка

2250 40 ) JJ

2255 ( )
2270 (428) 426 )

буiпрк (з бum ок) вftl.'вйЙву iнфлtяц i i' на лпоне m apHi сm аmmi 2275W



Продовження ооо"r*"' ]

Фiнансовий результат д0 0пOдаткування:
прибуток 2290 1 060 959
збrюк 2295 ( )

вlrmати (дохiд) з податку на поибл"юк 2з00 Qз4\ (192)
Прибу"юк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатпуванюI

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибrrюк 2з50 826 767
збиток 2з55 ( )

. сукупнии дох

Стаття Код
рядка

за звiтший
перiол

за ана.гrогiчний
перiод

попереднього
року

1
,,

3 4

,Щооцiнка (уцiнка) необоротнюr акп,tвiв 240а

Дооцirпса (учiнка) фiнансових iнструмеrrгiв 2405
Накогшrченi цrрсовi рiзницi 24|0
Частка iншою суцупного доход/ асоцiйованих та спiльних
пiдгrDиемств

24I5

Iнший суrсушrий дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуюц пов'язаний з iкшим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний лохiд (6урlд рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 826 767

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД их витрл

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

I 2 3 4

матерiальнi затрати 2500 48 242 49 979
Ви:грати на оппату праLц 2505 80 546 70 987
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 17 583 15 507
Амортизацiя 25l5 9 669 9 бз7
Iншi операцiйнi витрати 2520 10 285 9lзl
Разом 2550 |66 325 |55 24|

йн

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Кокуча Микола Васильович

Скоригована соредньорiчна кiлькiсть простих акцiй

ffiЁ $ý
$р*льс,**ч

Столбецька Тамара Василiвна

( )


