
Пiдприемство
Теркmрiя

додзrоr 1

до IЪцiовrльяою попох6,пrя (свrцаргу)
6}r(I!лrЕрсьхою облiху 1 "Зашьяi !,аrоги до Фяsвсовоi звiтЕосri"

Дата Фiц йсяць, чвопо)
за сдпоу
за коАтl,ry

Вид.кономiчпоi дiяльиосl,i за КВЕД
серлrя кilькiотъ прчiвнлхiв Т 2u :
ЛЙоq -пфон 

- 
"у,о,ц" 

Мчрш-" Ьiр
.G] 1at00? _________j_

Ошяичr вхйру, Tlc.@Haнcoвi р€зуJътsтtl (Звiту про сукупtlи-* дохiд) (форi.rs

N92), грошовi показяикя якого fisводятюя в грпвfiж з копiйкаiд{)
Складепо (зрбйм позначку "v" у вiдовiдriй клiтхнцi):

за попож€няяюl (стандартаrд{) б}rсаJтIерького облiку

за йrо{дрод{иrд{ стsпдарrаift фiпаяоовоi ]BiтtlocTi

В"робничтв-о гот"",* .opMiB ,:r.i тварt!, цо утимуTоться на фермах

БаJанс (lBiT про фiнпнсовий стап)
3l грудня 20l9

lовгоотоковl фlпзноовl,нв€стяцlli
якi облiков}юъся за меmдом участi в капirui

у mму числl з податку на

резерве\ доDгоотроховпх зобов'язань



резервж незароблених премiй l8з
tнших стл\ових р.зтва\ l18.1

IHmi оборотнi активх l90 8 0l5 1з90

}'сього ], розпiлом П l l95 5lб 083 398 57l
IIL Н€обоDотнi аl.-rпвп! lтрпм]вsffi лпя flродаrкf, та грIпп впбуття 1200

Ба;lанс l300 553 975 {J5 бJl

р€з.рв довгостоковнх зобов'яз&пъ

крсдитороька здьорrовав,съ за:

чýgs#j i''ёýЁЦЕlя.о]
"{ -_' .t9

IiaKlT r ( epr iil ,luато.тiiiовпч

Варава .jIарлса Анато.т]вна

оргаtiом виконавчоi Bm,ur, що ремiзус державну полiпку у оферi ýтдтистики,



.Щата фiк, мiсяць, число)

Пiдпрпемство Товарцство з обмеrкепою вiдповiддьцiстю " Украiiцсысе зерво " за еРПОУ
(наймеЕ)вsяня)

l l 0l
30044094

3BiT цро фiвsпсовi резу"ътати (3BiT про c5пс5rшвшй дохф
tД PiK 2019 Р 

Фор"ч N2 код за д<удГ--iЕбIбБ-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

стаття код
рядка

за звiтrrпй
перiод

зл лпшогiчппй
перiод

поп€редпього
poIý

l 2 J {

Чистrй дохiд вiд реаriзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, посщ,г) 2000 l 238 458 843 l70
I hrcпi заро6lенt сmрахоы npe.uii 2010

премit пidпuсанi, вапова cyj\|a 2011

премil, переdанi у пересmрмування 20] 2

зп4iна резерву незаробленlм премiй, ваJIова cy,\,1a 20] 3

змiна часпкu пересmрасовuкiв у резервi незаробленtlх

пре.мiй

20]1

Собiвартiсть реалiзованоi про,ryкчii
(товарiв,робiт, посщ.т) 2050 l 055 158 ) 722 548

Чuспi понесенi збuпкu за сmржов11,|lч вuп]аmамu 2070
Ва-rовий:

приб}"тOк 2090 18з з00 |z0 622

збrгок 2095 (

loxid (вutпраmu) Bid змiнu у резервах doBzoctnpoKoBtlx
зобов'язань

2105

loiф (вutпраtпu) вid змiнч iнuлN сmр.lховчх резервiв 21 10

змiна iншuх сmрФсовuх резервiв, вапова cy.l|,|a 21l I
з.мiна часmкu пересmржовuкiв в iншlж cmpaxoqllx резервм 21 l2

lншi операчiйнi лохо:и 2|20 4 742 4 4зб

у mому ччс,li:
loxid Bid з.лliнu варmосmi акпuвiв, якi оl|iнююmься за
справеd,пuвою в арmiсmю

2121

doxid Bil первiсно2о вllзнання бiолоziчнuх aKпuBiB i
сiл ь с ь к oz ос п о dа рс ьк о l' п роdу кц i i

2l22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльнен|.lх Bia
опоdапкvвання

2123

Адмiнiстративнi вlтФати 213 0 lб 566 ) 17 04l
Вкграти на збlт 2150 91 042 7z306
Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( lз 695 ( 4 246

у mому чuспi:
вuпрапIl Bid змiнч варпоспi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdltttвою варпiсп ю

2181

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiо.]ло2iчнuж акmuвiв i
с iл ьс ь к оzоспоdарс ь ко i' п роOукцi i'

218 2

Фiнансовий результат вИ операцiйноi дiяльностi:
прибл,юк 2l90 66 7з9 зl465
збrгок 2l95 ( ( )

Доход вiд ]^racTi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi лохоли 2220 405 484

Iншi доходи 2210 25 738 22 4з5

у по.lltу чuслl:
doxid Bid бпаzоdiйноi dопомоа.l

Фiнансовi влтграти 2250 23 088 ( 2696з )

Втрати вiд ччастi в капiта-ri 2255 ( ( )

lншi вlтграти 2270 ( 72|9 ) ( 12483 )

Прuбупок (збuпок) Bid BHtuBy iнфляцii на MoHemapHi сmаппi 2275



додатка

Фiнансовий рез}льтат до оподаткування:
приб\,юк 2290 бz 575 l4 9з8

збкюк 2295 ( )

Вr-тграти (дохiд) з полатпч на прибl,mк 2300 (l l 27l ) (2 514)

Прибуток (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуван}UI

2з05

Чистий фiнднсовий результат:
гФибlток 2з 50 5l з04 12 424

збrmк 2355

сукупниЙII.

Стаття Код
рядка

за звiтнrtfi
перiо.t

за аншогiчнпй
перiол

попереднього
року

l 2 J -l

Дооцiнка (уцнка) необоротнrтк aKT,rBiB 2400

.I[оочiнка (yuiHKa) фiнансових iнструvеrrгiв 2405

Накопиченi KrTcoBi рiзничi 2410

Часжа irшrого суI<yпноm лохо.ry асоuiйованrоr та спiльrптх
пiдприсмств

24l5

Тнший сr,кr,пний :oxiJ 2445

IHrrrlrr"t с укl.'пнrrr-r дохiд до оподатк!,в ан ня 2{50

Подаmк на прибt"юк, пов'язаний з iншим суýтIним доходом 2455

IHllrиr'i сукупниri дохiд пiqrя оподаткування 2{б0

Сl-кl,пrrиri .toxh (сlпrа ря.лкiв 2350, 2355 ,r,a 2,1б0) 2.1б5 5l з()4 |2 424

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрдт

Назва cTaTTi Ko.r

рядка

За звiтниr1
перiо:r

за анапогiчний
перiо;r

попереднього
DoKy

l 2 3 {

Матерiальнi затрати 2500 983 ззб 644 7з9

Вrтграти на огr,rаry прачi 2505 15 188 |з 942
вiдрахlв анrrя на соцальнi заход.r 25 l0 2 990 z 762

Аrrортизачiя 25 t5 8 7з9 6 247

Iншi операчiйнi витрати 2520 7z904 48 236

Разо!r 2550 l 083 l57 715 926

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

назва стдттi ко.l
ря.lка

3а звiтний
перiол

3а днапогiчний
перiо,л

попереднього
року

l 2 J {

СеDедньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцф 2605
26l0

26l5ffiz 2650

;:i :вffi

.7g-
|f
'-)ю

:

il,
ti:*, а, пл'х:, -.:=

gc
'n.,"j

fie\L ./ Бдкчv Cepl iй Анаrолiйович

Ю___ry,-'-' варава лариса Анатолiiвпа



1 lДата (piк, мiсяць. число)

Пйприемство Товаршство з обмеrФвою вiдповiцальнiстю " }kраiЪське зерно " зд еДРПОУ
(найменування)

Звi,r rtpo рух грошоRих кош,гiв (за прямIrм пrетодом)

за PiK 2019 р.
Форма N3 Код за Д<УДГ-БОбЙ-l

Стаття Код За звiтний перiол За аналогiчний перiол
попеDеднього Dоку

I 2 з 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Нал<одкенrrя вiд:
Реалiзацii продукцii (mBapiB, робiт, послуг) 3000 l 476 664 714 999

Повернення податкiв i зборiв з005

у mму числi податку на додаЕу Bapтicтb 3 006

I_{iльового фiнансування 30l0 96 102

Н а.цход:rсення Bi: отримання субс и:iй, дотацi й з0l1
Надходдення aBaHciB вiд покl,пцв l замовникlв з 0l5 42 026 57 033

Нокодкення вiд повернення aBaHciB з020 12 l83 15 270

над<одкенrrя вiд вiдсоткiв за зiulишками коцrтiв на
поmчюо( рФryнках з025 l66 484

надходженrrя вiд борхникiв неусmйки (штрафiв, пенi) 303j
На,цодженlrя вiд операцiйноi оренди 3040
На,тtодження вiд отршvанrrя роялтi, авmрських
винагород

3045

Налко,окення вiд страховrд< премiй 3050
Налсолхенля фiнансових установ вiд повернення позик 3055
IнIцi на.цодхення з095 | 72() 535 llз
Вицачаrrня на огл,rаry:

ToBapiB (робi1 пос.п,г) з I00 ( 896 265 ) ( 680 223 )

Прачi з l05 ( 11328 ) l0 758 )

Вiлрахувань на соцiальнi заходл 31 10 з l78 ) о?) \

Зобов'язань з податкiв i зборiв зl15 ( |022\ 2з078 )
Витрачання на огrrаry зобов'язшrь з полатr<у на прибlток зllб ( 7ззб 6 210

Вrтграчанrrя на оп,rаry зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

зll7 ,1 ) ( 10728 )

Вrграчанtrя на огшату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з1l8 2 88l ) 6 140

Вlrграчанrrя на отлтаry aBaHciB 3135 r lr r,7] \ r з02 886

Ви,трачанrrя на огшатл, повернення aBaHciB з l40 |04z ) 1 8з5
Вrфачання на огrrац, чiльових внесшв зl45 )
Вrграчаrтня на огиаry зобов'язань за страховими
коrrграктilми з 150

( )

Витрачылrя фiнансовL{х установ на наданнrl позик 3155 ) )

Iшлi вr,rфачання з 190 ( 5742 ) 27з 767
Чистий рух коштiв вiл операчiйноi дiLпьностi 3195 89 406 27 52z

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiя,rьностi
Надхоркення вiд реапiзаuii:
фiнансовrтr iнвестицiй 3200 1659
необоротних акп,tвiв 3205 45 2 042
Надходження вiд отиманих:
вiдсоткiв з215 з83

дивlдендlв з220
Надходженrrя вiд лерlвативiв 3225

Налходження вiд погашенЕя позик 3230 z
Надкодкеrтrrя вiд виб}"ггя дочiрlъого пiдпри€мства та
iншоi господарськоi одиницi з2з5
Iншi надходжеrrrrя 3 250



Вlтграчання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 l 575

нооборотних активiв 3260 z 598 14 820
Вип,,rати за деривативами з270 (

Вкграчання на наданtш позик з275 200 200

Вrграчання на прилбанrrя лочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( ) ( )

Irmri гr-rатежi з290 )

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiя",Iьностi 3295 -2 з68 -l2 894

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
надходжеrтrrя вiд:
Власного капiталу зз00
Отриrrання позик 3305 3 410 9l5 23l 500

Нал<одrкенrrя вiд продаж}, частки в дочiрньому
пiдприсмствi ззl0
Iншi над,одження 3340 55l 748

ВIтrрачання на:
Вшý.п власнюr акцiй зз 45

погашення позик 3350 з 52з збI l88 548

Сп,.rаry ,тrвiлен,liв зз55 зз 84з
Вlтграчання на сгпат1, вiдсоткiв 3360 lб 394 з7 727

Вltграчанrrя на сrrтrату заборгованостi з фiнансовоi
ореrци

зз65 ( ) ( )

Вrтграчаrrня на прилбання часжи в дочiрньому
пдприемствr зз70

( )

Витрачання на виплат}l некокIро,lьованим часткам у
лочiрнiх пiдприемствах зз75

( )

Iншi Tl,TaTelKi зз90 525 21 l
Чистrrir рl,r кошriв Bi: фiнансовоi дiя.Iыrостi 3395 _l02 зOз -28 618

Чистиr1 рух грошових коштiв за звiщlriiПбfliбГ1 3{00 -l5 265 -lз 990

Ъ,tIишо- -o-ri" 
"а "о"аm 

к роry//- / 3405 lб 892 з0 882

ВrlrЙ змiни вапютних r.:vpcb,da залишок колпБz/ з4t0
34l5 \ 627 lб 892

KepiBlr

г

IlK

ffi(,
Бакупl Сергiй Анатолiйович

Варава Лариса ДнатолiiЪна



Дата (рiц мiсяць, число)

ПИпри€мство Товариство з обмоrсевою вiдповца,ъвiстю " УкраiЪське зерЕо " за СДРПОУ

(наймепування)

3BiT про власпий капiта.r
tд Pilt 2019 р.

коди
2020 0l 0l

30044094

Форма лi.1 Код за .ЩУД Гl80iббГl

Стаття

Код
ряд-
кд

Зарес-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у ДоОцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

1 ) J 4 6 7 8 9 l0
залишок на початок
DoKv '.l000 з0 000 28 805 58 805

Коригування:
злriна облiковоi
по"T iтики 4005
В lптравлення помилок 40l0
Iншi змiни 4090

Скоригований зали-
шок на початок року ,l095 з0 000 28 805 58 805

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 51 304 51 304

Iнший сукупний
дохй за звiтний
перiол 4110

Щооцiнка (yuiHKa)

необоротних аI(тивiв 4l1l
,Щоочirка (vuiHKa)

фiмнсових iHcTplueHTiB 4l12
Накогиченi IgpcoBi

рiзницi 41lз
Частка iншого сlъупного

ДОХОл)-' аСОЦИОванIfх l

спi"тьнrаr пiдприемств 4l l4
Iнший сук!,пний дохiд 4l 16

Розполiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденли) 4200

Спрямуъання прибl"псу

до заресстованого
капiтапч 4205
Вiдрахlъання до
резервного капiталу, 42l0
Сl.пrа чистоm прибуrк,ч,
належна до бюджЕry
вiдповцно до
з аконодавства 42l5
Сl.пrа чистого прибlтку
на cTBopeнIUI

спецiаrъш{х
(цiльовю<) фоrцiв 4220



Керiвник

г

Бакум Сергiй Анатолiйович

Варава Лариса Анатолiiвна


