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Звiт про фilrапсовi результатп (Звiт про суlсуппий дохiд)
за PiIс 2020 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

кодI
202|l 01 l0t

0099 1 893

Форма N2 Код за Д(У 1801003

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аца;rогiчншй
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
2000 |l0 764 72 494

Чuсmi заробленi cmpaxoBi премit 2010
пре-|ilii' пi dпuсанi, валова сума 20] 1
премi i, пер е D ан i у пе ре сmрацlвання 20]2
змiна резерву незаробленuх премiй, вмова сума 20]3
змiна часmкu пересmрсDсовuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(mварiв,робiт, пос,тrlт) 2050 97 5з4 ) ( бlз2l )
Чuсmi понесенi збumкч за cmpcxoиlLlylu вuплаmсшш 2070
Валовий:

прибуюк 2090 13 230 ll 173
збрrюк 2095 ( )

Щохid (вumраmu) вid змiнu у резервж dовzосmроковttж
3обов'жань

2 ]05

Щохid (вuпраmu) Bid змiнu iHluux сmраховtlх резервiв 2] l0
змiна iHulttx спржовлх резервiв, всlпова cyn4a 211]
злпiна часпtкu пересmржовuкiв в iHulttx сmраховuх резервах 21 ]2

Iншi операцiйнi доходи 2l20 5 523 I 7зз
у mому чuслi:
dохid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2l21

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь к о zo с ц о d ар с ь к о l' пр о dy кцi t

2122

doxid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненuх вй
опоdаmкування

2l23

Адмiнiстр атив Hi в lтграти 2130 ( 8047 6065 )
Ццтра* на збl,г 2150 ( 2410 ) ( 302з )
Iншi операчiйнi вrгратlt 2180 ( 7587 ) ( 3389

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варrпосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
спр ав е dлuв о ю в арmi сrп ю

2 ]8I

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь к о ео с по d ар с ько l' про dу кцi i'

21в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуюк 2190 709 429
збIтюк 2195 ( )

.Щоход вiд 1частi в капiталi 2200
Iнш фiнансовi доходи 2220 16 62
Irml доходи 2240 з76 2

у mому чuслi:
dохid вid блаzоdiйноt dопомоеu

224 I

Фiнансовi вrФапа 2250 ( ( 29 )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )
Iншi вrграти 2270 (
Прuбуmок (збumqк) вid вплuву iнфляцit на MoHemapii сmаmmi 2275



Фiнансовий результат до оподаткування:
прибl"юк 2290 1 l01 464
збрrюк 2295 )

Вrграти (лохiд; з податsý/ на прибl,юк 2з00 (198) (84)
Прибуток (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуюк 2з50 903 380
збrюк 2з55 ( )

Продовження додатка 2

сукупниЙlt с

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана.гlогiчний
перiод

попереднього
Doкv

1 ) 3 4
Дооцiнка (уцнка) необоротrпоr aKшBiB 2400
Дооцiнка (уцнка) фiнансовюс iнструмеrrгiв 2405
Накопиченi KypcoBi рiзнlдli 24I0
Частка iншого суIýпного дохо,ry асоцiйованкх та спiльнкх
йдприемств

24l5

Irшlий сylупrппl дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибl"юц пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний д9хiл пiсля опOдаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та2460) 2465 90з з80

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрлт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DокY

1 1 3 4
Матерiальнi затрати 2500 28 910 L7 з4з
ВIтграти на ошrаry працi 2505 30 896 23 883
Вiдрахуванlrя на соцiальнi заходи 25 l0 6 499 5 |27
Амортизацiя 2515 2 899 2з77
Iншi операцiйнi вrграти 2520 47 398 25 з86
Разом 2550 1 16 б02 74 IIб

РОЗРАХУНОIv. К ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попереднього
РОку

1 1 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простдr акцiй 2600
Скоригована серед{ьорiчна кiлькiсть проспаr акцiй 2605
Чистий прибtток (збlтюк) цц"одlц&цросту акцiю 26l0
Скоригований чиспй ffiffiВ_Ъффдф на
од{у просту акцiю r,r.':;',,уr-]Ч]_'j'к 2615
Дивiдендина однУ цi!оетf Дlgдilg,,-.l,, \,,',.', ! 2650

f/;l/ 
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Шевчук Олександр Iванович
lt

Ыt

Шмаюн Вiкгор Петрович

й


