
[ата (piK, tлiсяць, число)
Пiдприспrство KOMYIIAJIЬHE ПI,ЩtРИ€МСТВо "ЗАПоРIЖРИНоК'' за СЩРПОУ

(пайменування)

Звiт про фiнаlrсовi результатI! (Звiт про сJrсупнllil дохiд)
за PiK 2020 р.

кодI
202ll0tlot

0 l 559577

ФормаN2 КодзаДКУДГ tВОбб_l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпиr"r
перiод

за аналогiчнlлiл
перiод

попередньоt,о
рокY

1 7 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посфг) 2000 24 765 28 -ý9(,
Чuсmi заробленi сmраховi премii' 20 l0

премi i' пi dпuс aHi, вапова cylrla 20] ]
пре Mi i:, пе ре d aHi у п ер е с mрахув анн я 20I2
змiна резерву незаробленuх премiй, Bculona qумq 20I з
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
премiй

201 4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робiт, пос_гryг) 2050 ( 21 582 ) ( 2з699 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmрахоыtмu вuплаmаJуru 2070
Валовий:

прибуюк 2090 3 l83 4 89,7
збиmк 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid з.мiнu у резервж dовеосmроковuх
зобов'язань

2105

loxid (вumраmч) Bid змiнu iHlllux сmраховllх резервiв 2]]0
зл.liна iHulttx сmржовuх резервiв, валова сулпа 21]]
змiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux cmpcxo*llx резервах 2I]2

IHmi операцiйнi доходи 2l20 86 2()l

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

2]2I

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiл ьс ь ко 2о спо dapc ько i' про dукц i i'

2]22

doxid Bid вuкорuсmання KoutmiB, вttвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]2,3

Адмiнiстративнi вlтграти 2 l30 ( 3094 ) ( 3488 )
ВкФати на збуг 2l50 ( ) ( )
Iншi операчiйнi витрати 2l80 ( 229 ) ( 248

у monly чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююtпься зq
справеdлuвою варmiсmю

2IB 1

вumраmu Bid первiсно2о вltзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
сiл ь с ьк о ео с поd арс ьк о i' про dvкui i'

2]в2

Фiнансовий результат вiд операцil"tIrоi дiяльностi:
прибl"юк 2l90 l 362
збиток 2195 ( _54 ) ( )

!охол вiд участi в капiталi 2200
[ншi фiнансовi доходи 2220
lнrцi доходи 2240 9l 4l

у mол,lу чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопомоzu

224 1

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )

втрати вiд r^racTi в капiталi z255 ) )

Iншi витрати 2270 ( 4 ) ( 2 )

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцitна MoHemapHi сmаmmi 227 5

)

(



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат д0 опOдаткування:
прибl,ток 2290 JJ 1 401
збиток 2z95 )

Витрати (лохiл) з податку на прибуток 2з00 (26) (274)

Гlрибl,тбц (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатý/ваннrl

2305

ЧllcтIll"l фiIlаllсовllii резу.пьтат:
прибчток 2з50 7 l l27
збиток 2з55 ( ) ( )

I. сукупни с хц

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiол

За ана",lогiчний
перiод

попереднього

року
l 1 3 4

Дlооцiнка ý,чiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка ýuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доход(у асоцiйованкх та спiльних
пiдпDиемств

24|5

Iнший с\,купний дохiд 2445
lнший сук.чпний лохiд дб оllодаткування 2450
ГIодаток на прибl,ток. пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
lншиl:i счкчпнлIй дохiд пiсля оподtlткyвання 2460
()укупн1,1t-l лохiд (6уцд рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 7 l l27

и

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попередньOго
DOKv

1 1 3 .l

матерiальнi затрати 2500 7 055 8 558

Витрати на оплаry прачi 2505 6 64з 7 087

Вiдрахуванrrя на соцiальнl заходи 25 l0 l 458 l 519

Ап.rортизацiя 25 l5 900 926
Iншi операuiйнi витрати 2520 8 85з 9 з47
['itзоrl 2550 24 909 27 437

КерЬнпк

I-оловпrrй бухrалтер

ry. розрдхунок покАзникIв приБутковостI л й

Нетреба Анлрiй Володимирович

Нпзва cTilTTi

ана середньорiчна кiлькiсть просткх акцiй
tIистий прибчmк (збиток) на одну просту акцiю
С коригован ий чистий прибуток (збиток) на
одну просry акцiю .Я*Гйr;
.Г{ивiленли на одн),просту акцiю

"iý.оdйя"оь

Сохатюк Елла Геннадiiвна

( ( )


