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[ата (piK, мiсяць, число)

комIIJIекс 'А-лет' за СДРПОУ
(

Звiт про фiпапсовi резуJьтати (Звiт про суr<упппй дохiд)
за Pirс 2019 р.

ко
20l 0l l0l

з9з5l5з2

Форма N2 Код за ДtУДГ ls0totB l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТА,ТИ

Стаття Код
рядса

за звiтпшй
перiод

за ашалогiчпшй
перiод

попередпього
DoI(Y

1
1 3 4

2000 49 622 з7 794

Чuсmi заробленi спраховi прелtii' 20 ]0
прел,tit пidпuсанi, всlлова суl4а 20] ]
премii, переdанi у пересmржування 20l2
з.л,riна резерву незаробленtlх прел,tiй, валова сулпа 20]3

iiHa часmкu пересmржовuкiв у резервi незаробленuх

ппемiй

20]4

Собiваргiсть реалiзованоi гроryкцii
(товарiв,робiц послуг) 2050 ( 39225 ) ( забz9 )
tдлсmi понесенi збumкu за сmржоыпru вuплаmалlu 2070

Ва;lовий:
поибчюк 2090 l0 397 7 |65

збrrюк 2095 ( ) ( )

fioxid (вumраmu) Bid злtiнuу рвервах doBzocmpoKoBtlx
зобов'жань

2l05

noxid humоаmф Bid злliнu iHtпtlx сmраховllж резервлв 2l l0
з.л,tiна iHultx cmpaxoBltx резервiв, вilюва cyJwa 21] ]

з*tiна часmкu пересmржовuкiв в iHultlx сmраховllх ре.зе-рвж 2l l2
Iншi операцiйнi дохода 2|20 1 08l l 037

у mо.лпу чuслl:
doxid вid зл,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2I2]

doxid вid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с i л ь с ьк о zo спо d ао с ько i п р о dукцi t

2122

йxid Bid вuкорuсmання Koulmi*, вuвiльненuх Bid

опоdаmкчвання

2]23

А-шuiнiстративнi вrа:грати 2|30 ( 10665 ) 8177 )

Вrграти на збуг 2150 ( ) (

Ilmri операцiйlri вrтгр ати 2180 25зб ) ( t45

у mол,lу чuслl:
вumрqmu Bid з"rwiнu ёарmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2lB 1

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ько zo споd арсько i про dукцit

21в2

бiнансовий результат вiл операuiйноi дiяльностi:
гтпибr"гок 2190

збрrюк z|95 ( 1723 ) ( 1120

Доход вiдучастi в капiталi 2200

[ншi фiнансовi доходи 2220 l 4з4 694

Iшlli доход.r 2240 з 4з0 | 722

у mол,lу чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноt dопоlиоеu

2241

Фiнансовi вI,rграти 2250 ( ) ( )

втрати вiдучастi в кhпiталi 2255 ( ) ( )

Iншi вrграти 2z70 з9 ( 30 )

Прuбуmок (збumок) Bid вппuву iнфляцit на ллонеmар!!9ц!цЦ 2275



додатка

2290 ---.. з l0}*---- * - |266
збrтюк 2295

Вrа:грати (лохiд) з податку на прибуюк 2300 (558) (228)
Прибуюк (збla:гок) вiд rrригшшrеноi дiяльностi пiсля
оподаткчвання

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибlток 2з50 2 544 l 038
збрrюк 2з55 ( )

п. сукупнии

Стаття Код
рilдка

за звiтний
перiод

за ана;rогiчний
перiод

попереднього
poKv

l ,, 3 4

Дооцirп<а (уrцка) необоротrшос акп.tвiв 2400

Дооцiшса (уrц*,а) фiнансовrоr iнструмеrrгiв 2405
накогпrченi цrроовi рiзrпщi 24|0
Частка iнцlого суп}тшого дохоry асоцiйовашж та спiльшоr
пiдпDиемотв

24т5

Iшrий сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiл дб оподдткування 2450
Подаmк на поиблток пов'язаrшшi з iншlдл сук\дIним доходом 2455
Iнший счкупний дохiд пiсля оподаткчвання 246о
Сукупний дqхiл (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 2 544 l 038

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIИНИХ ВИТРЛТ

Назва cTaTTi Код
рrцка

за звiтний
перiод

за ана,rогiчний
перiол

попереднього
DoKv

I 2 3 4
матепiальнi затDати 2500 | 544 L 77а
Вrграти на оппату праш 2505 22 644 16 59l
Вiдросуваrrrrя на соцiальнi заходи 2510 4948 3 630
АмоптизаIrЬ 25 15 4 90б 4 647
Iншi операцiйlтi витоати 2520 l8 384 1з зlз
Разом 2550 52 426 з9 951

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

IIазва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана;rогiчний
перiол

попереднього
DoKv

t
,, 3 4

середrьорiчна кiлькiсть rrростшс акцiй 2600
Скорrдована середньоDrчна кшькrсть гпэостюl акцiй 2605
Чистлш1 прибчток (збrгок) на однч IIDосту акцiю 26|0
Скориговаrппl чистий прибуток (збиюк) на
одIrу простy."акцй-' ", 

" 26,1,5

2650

=

ry XaTiHa Ната.пя ВiталiiЪна


