
Щата (piK, мiсяць, число)

Пiдпрпемство YKpaiHcbKe деряФвне цроектше лiсовпорядпе впробrrиче за СЩРПОУ

коди
20 04 l 0I

00968 1 67

Звiт про фiнансовi резJruьтати (Звiт про суrсупний дохiд)
за I KBapTa.TI 2020 р.

Форма N2 Код за flКvдГtsОtоо5-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтrrrrгt
перiод

за arrа.пoгi.rrlrlii
перiод

попеl)слIrього
DOIiY

1 1 3 -l

Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, пос-тгут) 2000 \2 0|7 l2 _534

Чuсmi заробленi сmржовi премit 20 10

пре.л,tii пidпuсанi, валова cyJyra 20l 1

пр е лli t, пер е d aHi у пере сmр ахув ання 2012

зл,tiна резерву незаробленllх прелliй, валова сума 20l з
зJу|iна часmкu пересmржовuкiв у p3epBi незаробленttх

премiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi гlроддкцii
(тов арiв,робiт, послуг) 2050 ( 9151 ) ( 8 921 )

Чuсmi понесенi збumкu за cmpcxoBllJr|u вuплаmаJrrll 2070

Валовий:
цrибl"юк 2090 2 866 з 613

збиток 2095 ( ) )

fioxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu iHultlx сmржовllх резервiв 2l l0
злtliна iHtaux cmpжoBllx резервiв, валова сума 2111

злtliна часmкu пересmрmовuкiв в iHtuttx сmраховuх резервсх 2] ]2
Iншi операцiйнi доходи z|20 601

у mому чuслl:
dохid Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]2l

doxid Bid первiсноzо вltзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiльс ько ео спо d арс ько t про dукцit

2]22

doxid вid вuкорuсmання коuлmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстратшнi вrграти 2l30 ( 2з65 ) ( 1947 )

витрати на збуг 2150 ( ( )

Iншi операцiйнi вr,rmати 2180 ( 1014 ) 2 228

у mому чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в ]

вumраmu Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнtlж aKmuBiB i
сiл ьс ь к оzоспо dapcbKo t про dукцi t

2]82

Фiнансовий результат вiл операчiйноi дiяльностi:
приблток 2190 8в

збиток 2|95 ( ) ( 562 )

Щоход вiд 1,^lacTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 бl5
у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноt dопол,tоzu

224 ]

Фiнансовi вI,Iтрати 2250 ( ) ( )

Втрати вiд ylacTi в капiталi 2255 ( ) ( )

Iншi вlтграти 2270 ( )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцit на л,tонеmарнi сmаmmi 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
ггпибr,ток 2290 88 53

збиток 2295 ( ) )

Витрати (дохiд) з податIlу на прибу"юк 2300 (26) (21)

ПЙбБкЪбrюк) вiд пришаненоi дiяльностi пiсля
оподаткуван}UI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибл"юк 2з50 62 5z

збитоlt 2з55 ( (

п. сукупнии до

Стаття Код
рядка

зд звiтнцрf
перiол

за анацогi.ttlllil
перiол

попереднього

l)oK}/

1 1 3 ]

Дооцiнка (ччiнка) необоротlтrо< активiв 2400

.Щооuiнка (учiнка) фiнансовrтх iнструмеrrгiв 2405

Накопиченi KypcoBi рiзrплrri 24т0
Часrr,а iншого сукупного дохо.ry асоцiйованих та спiльних
пiдппиемств

24l'5

Iнший супryпний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2,150

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iншиli сукупний дохiд пiсля оподаткування 246о

Сукупний дохц (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 246s бz з2

ий

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Шарейко Петро Миколайович

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРАТ

Цазва cTaTTi Код
рядка

за звiтниiл
перiол

Зtt анапогiчllrII:i
пе;liо;t

ПОlrСI)еДrll,Оl'О

l)oltv
1 1 3 -l

Матерiальнi затрати 2500 388 l 020

Ви:грати на огшату працi 2505 9 154 8 998

вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25 10 2 036 1 989

Ашrортизацiя 25 15 27l- 264

Iншi операцiйнi влтграти 2520 681 8z5

Разом 2550 12 530 13 096

За allaлol,i.llrlrii
пеlliод

поперсдtlього

Скоригований чистий прибуток (

улiтiна Тетяна Миколаiвна

(

)


