
Додаток l
до lЪцiоrвльного полохеlоrя (ствlцар,ry)
брtтвreрськоm облiry l "Зеrвльнi вимош до фнансовоt звiтнmi"

/[аm (piK. мiся
Пiлпркемство товАриство з оБмЕжЕною вцповцАJlьнIстю "долФI_укрлiнА,

Одиниця вимiру: тис. грп. Оез леоятковою
No2), грошовi показники якого наводятъся в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (сmндартами) бухгалreроького облiку
за мiжнародними сmндарmмн фiнансовоi звiтноотi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 3l грудня 2019 р.
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центральним органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтпку у сферi статиотики.
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[ата (piK, мiсяць, число)

п€мство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJЬНIСТЮ за
,,долФI-укрАiнА"

(пайменування)

Звiт про фiнансовi результати (3BiT про сlrсуппий дохiд)
за Pilс 2019 р.

Форма N2 Код за ДкУ[Г rВОrооЗ .l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
uерiол

за аналогiчний
перiод

rl()llерслllь()l 0

року

1 1 3 1

Ч"стrй до-й вiд реалiзацii пролукчii (rо"арц, рфц.д99оу.),. 2000 806 421 674 009

Чuсmi заробленi cmpaxoti прелlii' 20 ]0
премii' пidпuсанi, валова сулла 20I I

прел,lii, переdaHi у пересmрахування 20l2
з.tttiна резерву незаробленuх пре.л,tiй, валова cyJva 20I з

зitлiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх

премiй

20 ]4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(тов арiв,робiт, послуг) 2050 ( 403 9lз ) 341 400 )

Чuсmi понесенi збumкu за сmржовuмu вuплаmаJйu 2070

Валовий:
гюиб}"юк 2090 402 508 зз2 609

збрrюк 2095 ( )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

[oxid (вumраmu) Bid змiнu iHutux сmраховuх резервiв 21 10

змiна iHulux сmраховuх резервlв, валова сул4а 2IIl
з.lttiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2112

Iншi операцiйнi доходи 2|20 18 202- 16 481

у mол,tу чuслi:
doxid Bid злliнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2121

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
ci л ь с ь ко zo с по d ар с ь ко t п р о ф кцi i'

2122

йхй Bid вiuкорuсmання кошmiв, BuBiibHeHux Bid

опоdаmкvвання

2I23

A.щliHicTp атив Hi влrгр ати 2130 ( 28 887 ) ( 25937 )

Вкmати на зб}"т 2l50 257 942 ) ( 237 2з5 )

Irmli операцiйнi вlтграти 2180 ( 6054 ) ( 17 62з

У mОJчlУ ЧuсЛl:

вumраmu Bid зл,лiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2l8I

вumраmu Bid первiсно?о вuзнання бiолоеiчнtlх акmuвiв i
сiльс ькоzо споd арс ько i пр о dукцi i'

2l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
глэибrrюк 2190 |27 827 68 295

збrтюк 2|95 ( ) ( )

Щохол вiд 1^racTi в капiталi 2200

IншifoЫffifuи 2220

ffi 2240
224 1

B*rTвafta чф 2250 ( 15019 ) ( |0277
i@ги ýlJI в Kaftiift: 2255 ( )

ЬиТРачиж 2270 ( ) ( )

фtrFifur.р* (Йumок) "фвуlфву iнфляцit н а ллоне mарнi сmаmmi 2275



Продовження додатка 2

rсовий результат до оподаткування:
ivToK 2290 l 12 808 58 018

Jиток 2295 ( ) ( )
) n на lибl"юк 2300 (20 305) (10 713)

Прибl"юк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля 2з05

Чистий фiнансовий результат:
поибr,ток 2з50 92 50з 47 з05
збрrюк 2з55 ) ( )

IL сукупнии дс

Стаття Код
рядка

за звiтнилi
перiол

3а анапогiчний
перiол

попереднього
DокY

1 ) 3 4

Дооцiнка (учiнка) необоротних активiв 2400

,Щоочirп<а (уцнка) фiнансових iнструмегrгiв 2405
накогпrченi klDcoBi рiзницi 24].0
Частка iIшrого суIqFIIного дохоФ/ асоцiйованшх та сIпльних
пiдгrриемств

241'5

Irшlий сукупний дохiд 2445
Iнший счкчпний дохiд до оподаткчвання 2450
Податок на прибlток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший счкупний дохiд пiсля оподаткчвання 246о
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 92 503 47 305

ий

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

За ана".lогiчний
перiол

попереднього
ooKY

1
,,

3 4
матерiальнi заmати 2500 194 853 l81 971
Вrтграти на ошIату працl 2505 7з 887 65 7z0
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 lб 1з0 |з 202
Амортизацiя 25 l5 1 959 2 279
Irшli операцiйнi вrтграти l 2520 6 054 17 62з
Разом 2550 292 88з 280 795

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

Назва cTaTTi Код

рядка
за звiтний

перiол

За alIa;lol,iчlllli'l
перiод

попереднього
року

1
,,

3 4

Сере.щlьорiчна кiлькiсть просттх акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть просткх акцiй 2605
ЧистrdrрЁffil_Ufrd*flиюк) на одrу просту акrцю 261,0

Суffd*ткЪкёrф"буюк ( збlтюк) на

ФЕv пФсТъiЦцкrу.{" \\ 26|5
IеНди на однftфс& Ъкrцюл **сяg*слх;.,й 2650

Ёол*6r,ж*,до8{iЧ

_ ВесновськийIгорВолодимирович
Е! l bouy.o lрuна
Днааол*'внg

Бойко Iрина Анатолiiвна










