
Щат,а (piK, мiсяць, чlrсло)

Пiдпрlrсмство КОМУНДJIЬНЕ ПlДIРИ€МСlГВО "ЗДПОРIЖРИНОК" за tl!РПС)У

коди
0l042020 l 04 l 0l

0 l 559577
(найtиенування)

Звiт про фiнанссlвi р€зультатп (Звiт про сукупнпй дохiд)
за l KBapTa,r 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУДllПtОб-l
I. ФIнАнсовI рЕзультАти

CTa,l-r,rl Ко,ц

рядка

за звiтпий
перiод

за дrlшогiчни11
перiоr

попереднього
року

1 ) 3 1

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapriB, робiт, послуг) 2000 6 47з 6 485

Чuсmi заробленi сmржовi предпii' 20 I0
пр e.l,ti i' пi dпuс aHi, в ало в а сум а 20] ]

пре Jrlii, пере daHi у пере сmрахуван ня 20l2
злttiна резерву незаробленuх преп,tiй, всlлова су,uа 20]3

змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtм

пре"мiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 ( 5282 ) ( 5_567 )

Чrcmi понесенi збumкu зq cmpaxorllMu вuплаtпамll 2070

Btl.rloBlrl"r:

прибl,ток 2090 l l9l 9l8

збиток 2095 ( (

loxid (вumраmu) Bid злliнu у резервах dовzосtпроковuх

зобов'язань

2 105

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх ],лезервiв 2l ]0
змiна iHutux сmраховuх резервiв, всlлова с!ма 2]]1
з,мiнq часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmj2аховuх резервах 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2120 l2 54

у mол,lу чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцittююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ьс ь к ozoc по dapc ько i' проdукцi i'

2 !22

doxid Bid вuкорuсtпання кошmiв, вuвiльненuх вid
опоdаmкчвання

2 l23

Адмiнiстративнi вrграти 2l30 98l ) (777)
Вицати на збу"т 2l50 (

Iншi операцiйнi витlэати 2l 80 бl ) ( 20 )

у mо,+lу чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акm,uвiв, якi оtliнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2 ]8l

вumраmu Bid первiсно2о вllзнання бiолоziчtнuх акmчвiв i
с iль с ь к о zо с по d ар с ьк о i' пр о dукцi i'

2 ]в2

Фiнансовшй результат вiд операuiйноi дiяльностi:
прибl,ток 2l90 lбl l75

збиток 2|95 ( ( )

,Цохол вiд гlacTi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220

Iншi доходи 2240 10 l0

у m.ohly чuслl:
doxid Bid блаеоdiйноi' dопоlулоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )

Втрати вiд 1част в капiталi 2255 ( ) ( )

Iншi витрати z270 ) (

Пlпбуtпок (збumок) Bid вплuву iнфлlltt tl! lчtoнsц!!!!!mацm!_ 2275

)

(

( )

(

(



додаткаPlHitlicOBllи резуJIьтат до оIIодаткуваIrн,п:
приб},ток 229(l |7\ l85збиток 2295 ( ) ( )

2з00 (36) (з9)Прибуток (збиток) 
"iд 

.rр"пйй"йБпБББ;.;
оподаткчваннJI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
приб}ток 2з50 135 l46
збиr,ок 2з55 ( )

ни х

Статтяt Код
рядка

за звiтний
перiол

за анагlогiчrlrll"l
перiол

попереднього

DOKv
1 ) 3 -l

2400
2405

I lакопиченi чr,pcoBi рiзницi 24l0
Ч.астка iншого сукупного ло*оltу асоцiйоо1""",а с*"""""
пrдприемств

24l5

lнlции с},ryпнии дохlд 2445
IHшlrlii cyK},IlHlrI"| дохiд до опtlлlll K1,1зaHHo 2450
Позаток на прибуток,.,о"'rза"ЙЙ з i"шЙЙЙ""", ,.,." 2455

сукупнии дохlд пlсля оподаткyвання 2460

"чкуttнии лохlд (сума рядкlв ZJSU, 2355 та 2460) 2465 lз5 l46

II. сукуп й

III. ЕлЕм,Енти опЕ й

ry. розрАхунок ]покАзникIв приБутковостI й

них витрдт

Назвil с,га,гтi Код
рrtдк2l

За звir,ний
перiод

за анапогiчний
перiол

попереднього

рок_уl 2 3 -l
Матерiальнi затрати 2_500 1 850 2 l 15
DиIра,l-и на огLпаry працl 2505 l 990 l 448
Вiдрахt ван* паiоцБ*ilБюд, 25l0 424 з12
лмортизацlя 25l5 226 224Iншi операцiйнi витрати 2520 l 834 2 265

аз(ll\! 2550 6 з24 6 з64

А

Назва cтaTTi Код
рядкд

за звiтнлrli
перiол

за анапогiчниl"л
перiол

попередньог0

рок_уl 7 3 .l
Серед""орi""а пlл"пiс." .,Бс."i апцЕ 2600

2605
2610

26l5
ливlденди на одFп,просту акцlю 2650

ltepiвullK

S;$,lзф

\qч,:9

Сохатюк Елла Геннадiiвна

( )


