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Пiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за еЩПОУ,,полтАвськА БуровА комIIАнIя,,

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суrсупнпй дохiд)
за Pitс 2019 р.

кодI
2020l 01 l 0l

391 17280

Форма N2 Код за ЩtУ l
I. ФI}IАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoIсY

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiц посщт) 2000 1 300 765 | 262 438
чuсmi заробленi cmpaxoqi премii 20l0

пре Mi i' пi dпuс aHi, в clJxo в а су.лпа 20] ]
премii, пере daHi у пере сmрахування 20]2
з^4iна резерву незаробленltх премiй, ваJIова с.ул4а 2013
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
премiЙ

2011

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робiт, посл5т) 2050 I L67 282 ) ( | 1,4| 261 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmржовluуlu вuплаmамu 2070
Ваповий:

пDиб\,ток 2090 133 483 L21. |77
збрrюк 2095 ( ) (

loxid (вumраmu) Bid з.п,liнu у резервах doBzocmpoKoBtlx
зобов'язань

2 ]05
1

Щохid (вumраmu) Bid злliнu iHtutlx сmрqховllх резервiв 2110
з.h|iна iншluх cmDaxoBLlx Dезеовiв. вапова cyJr|a 2] 11

зhllна часmкu пересmрqховuкlв в lHulux cmpaxoBllx резервсх 2]]2
Iншi операцiйнi доходи 2|20 з0 805 47 969

у mолry чuслi:
doxid Bid з],liнu варmосmi qкmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid вid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
сiльс ько zo споdарс ько i' пр офкцi i'

2]22

212з

Адмiнiстративнi вIтграти 21з0 ( 37 2з9 ) ( 29 185 )
врt-грати на зблт 2150 ( ) ( )
Iншi операцiйнi вrmати 2180 ( 22 605 ) r з5880 )

у moJrty чuслl:
вumраmu Bid з-ltliнu варпосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2181

вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
сiльс ько zоспоdарськоi' пр офкцi i'

2 ]82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
rrрибr,.юк 2l 90 104 444 104 081

збрrюк 2I95 ) )

Доход вiд 1частi в кайталi 2200
lншl Фl#ансовl дOýйьди 2220 228 109

IHrшi дохоли ,\ 2240 2 767 7az
-" v mо"п4у чuслl:,
J dý;a Bid блаi

224 1

2250 ( з7z5 )

Вфати uЦ\ЧаСтJ в каfuiталi:, 2255 ( ) ( )

IнЙ влфЪти Э .j .' p 
*,

227а )( 2572 2 596
:рйбумрк (збumок) Bй"BidlBy iнфляцii на л,tонеmарнi сmаmmi 2275



додатка
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибл,юк 2290 10l I42 |02 296
збрrюк 2295

Витрати (лохiл) з податц/ на прибу"юк 2з00 (20 688) (2l 041)
Приф"юк (збrrrок) вiд прl.тгrrненоi дiяльностi пiсля
ОПОдатý}/ванIUI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 80 454 8l 255
збиmк zз55 ( ) (

п. сукупни

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана"погiчний
перiод

попереднього
року

l , 3 4
Дооцiнка (уцrr.а) необоротrло< aKTlBiB 2400
,Щооцiнка (уrцнка) фiнансовlоl iнстшмеrrгiв 2405
накогшrченi kypcoBi рiзшцti 2410
Частка iншого сукушrою дохо.ry асоцiйованих та спiльнrа<
шдприемств

24].5

Iнший q,тп,тlний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Подаmк на прибуток, пов'язаний з i*шlим сyкупним доходом 2455
Iнший счкчпний дохiл пiсля оподаткчвання 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 80 454 81 255

и

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIИНИХ ВИ трл

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Матерiальнi затрати 2500 380 946 401 I14
ВIтграти на огтлату працi 2505 \77 254 l45 154
вiдраьlъання на соцiальнi заходи 25l0 з2922 зl019
Амортизацй 251.5 74 47,7 68 557
Iншi операцiйнi витрати 2520 671 696 562 229
Разом 2550 | зз7 295 l 208 073

и
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l"". f,{}JJl}!

i.енr*$tкtlч

ý/7 JШ*tt"t,fu*i,1*

;}л*н; .ч;,л,tgя*t

[Iазва cTaTTi

чна кiлькiсть простюt акцiй
чна кlлькlсть простLD( акцrи

+-'.lл',1S1|-i2t0 -tr/7/
SJ:i:_t" "!._.,..,; 9]' 

"Ф'/зIiriЬЁ

г\
i ýф"тщ.,-фщ*s }ъ t

\ -._ _:.W ' r
\_\ l оловппв оухгilJIтер 

_} ....ч..

ч 
'*'" 

" -,,-\

Машiнець Олена IBaHiBHa


