
,Щолаток 1

до Нацiоншьноrc положенш (сmlцарry)
буr<штерською облiку l "3агальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

062з920502АillТ;JJ,"лl,ii,..по, йБlФ"р,"
Nэ2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бlс<галтероького облiку
за мiжнародними отандартами фiнаноовоi звiтноотi

Бплаllс (Звiт про фiнапсовltйt cTall)
на 30 червшя 2020 р.

кодr
2020 l07 l01

з42259з8

l 41 3200000

l40
12,I9

Форма Л!l Код зп ДtУ, 1801001

Актив
Код

рядка

на початок
звiтпого перiоду

EIa кiнець
звir,ного перiоду

2 J 4
I. Необоротrli актшвrr

Нематерiалыti активи 1 000 13 369 1з зб9
первlсна варпOть 001 \4 |24 14 I24
}lакопичена амортизацlя l 002 ,7 55 155

I{Dести 005 61 108

_ JclloBH1 зааоби 010 29 226 28 430

первlона варпоть t011 60 306 б0 561

зноо 012 з1 080 з2 13l

lнвеотицiйна Hepy<oMicTb 015

Первiсна BapTioTb iнвеотицiйноi перухомостi 016

Зноо iнвеотицiйноi Hep5a<oMooTt 017

,Щовгостроковi бiологi.lнi активи 020

llepBloHa варпOть доlJгостоttових бlологlчних активlв 02

FIакопи.rена амортизацiя довгоотрокових бiологi.tних активlв 1022

,Щовгостроковi фiнаноовi iнвеотицii:
якi облiковуюгься за меюдом участi в капiталi
iнших пiдприемотв 1 0з0
lнш1 фlнаноовl lнвеотицlI 1035

Ловгоо]рокова дебlтороька заборговаIIrсть 040 4з4 242

Вiлсrрочепi податковi активи 045

Гулвiл 050

Вiдстроченi аквiзицiйнi ви,грати 060

Залишок кошпв у централlзованих отрахових резервних фондах 065

Iншi rtеоборотнi активи 090

Усього за поздiлом I 095 43 090 42 l49
П. Оборотнi aKTlrBlr

-rttIl{toи 00 2 5з2 2 162

lJиl)оОIIичl запаси 01 2 010 1 640

Незавершепе виробництво 02

Готова продукцiя 03 (), 522

Товари 04

поточнi бiологiчнi активи 10

,Щепозити перестрахування 15

Векоелi одержанi 20

Щебiтороька заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, пооlryги 25 1 534 248

Щебimроька заборгованiоть за розрахунками:
за виданими аваноами l l30 991 l 040

з бюджетом 35 ll
у Toit{y чиолl з податку tla прибуток зб

ЛеОlторська заОоргованlоть за розрахтнками з парахованих доходlв 40

,Щебimроька заборгованiсть за розрахтнками iз BHyTpiruIlix розрахryпкiв 45

Iнша поmчна дебimроька заборгованiоть 55 3 538 3 618

Поточнi c|liHaHooBi iнвеотицii 60

Грошi та i\ еквiваленти б5 6 2з4 7 983

Готiвка 66

Рахryнки в банках 6,7 6 l93 ,7 956

Витрати майбутнiх перiодiв 70 81

Чаотка переотраховика у отрахових резервах 80

у rcму чиоJх в:

резервах довгоотокових зобов'язань
1



резервах ткlв або резервах палежних виплат 82

резервах незароблених премiй 83
трахових резервах 84

Iншi оборотнi актнви оп 710 661
Усього за роздiлом П 95 15 637 ls 802

Ш. HeoбopoTlli aKTIrBrl, yтprrмyBaHi для продаяýt та грyпtl впбчття 200
Бшаllс 1300 58 727 57 951

Вllески до незаресотрованого сmryтного

ток (ltепокритий збиток)

П. .Щовгостроковi зобов'язання i забезпе.lення

У ТОМУ ЧИОJХ:

резерв довгострокових зобов'язань

збиткiв або резерв належних виплат

на кредитороька заборгованlоть за:

числi з податку на прибуюк

Поточна кредитороька заборгованiоть за розрахтнками з

Вiдотроченi комiоiйнi доходи вiд перестраховикiв

IV, Зобов'язлtlllя, пов'язаrti з llеоборотнrrпltt lll(тllвами,
утрtIмуваuимri для про49дý!irд{рJ/памrr вlrбуття

#ffi
l[ý;: ýl
"lcDcTlil с) d. 4.

&-ffiтsф

)IIшl

и зl стаý/вання

розраryнками з оплати

КерЬник

Головниr"r бухгалr,ср

Мrлхаrlло Геннадiйович

Остапенко Оксана ГеrtнадfiЪllа

т--ъизнача€тй D порядку, виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтиltу у ct|lepi отатиотики.



кодI
Тй

з42259з8
2020 01{ата фiк, мiсяць,,rисло)

Пiдприемство [ЕРЖАВНЕШДIРИ€МСТВО<ДОНЕ[РКIДlНДУКОВО_ заСЩРПОУ
ВИРОБНИЧИI? ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦIi, МЕТРОЛОГIi ТА

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суrсупний дохiд)
за I ПЬрi.lчя 2020 р.

Форма N2 Код зо ЩКУДГ-ТббБ-l
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогi.rllий
перiод

попередIлього
року

1 , 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiт, послryг) 2000 l7 128 l7 250
Чuсmi заробленi сmраховi прелli| 20 10

пpe.ltti i' пi dпuс aHi, валова cy.lr,ta 20] 1

пре.пri i;, переdан i у пере сmрахування 2012
зл,tiна резерву незаробленuх прелtiй, всlлова сулlа 20]3
злпiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
премiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi пролуIщii
(тов арiв,робiт, пос.lryг) 2050 ( 7544 ) ( 8926 )
Чuсmi понесенi збumкu за сllхраховu-л4u вLrплаmаJчlu 2070
Ваповий:

прибуmк 2090 9 584 8 з24
збиток 2095

loxid (вumраmu) Bid з.л,tiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнu iHutux сmраховuх резервiв 2] 10
зл,liна iHul.ux сm,раховuх Jlезервiв, валова суl4а 2]]]
злliна часпlкu п,ересmраховuкiв в iHtuu,x спхрсlховuх резервах 2]]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 324 175

у mому чuслl:
doxid вid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвоtо варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь к о zо с по d ар с ьк о i' пр о dукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання KoulmiB, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi витр ати 21з0 4 655 4 833
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Iншi операцiйнi вицэати 2180 ( з988 ) 2589 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid аиiнu варmосmi акmuвiв, я.кi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

21в ]

вumраmu вid первiсноzо вuзнання бiолоziч.нuх акmuвiв i
с i ль с ь к о zо сп о d йэ с ьк о i' пtэ о dукui i'

21в2

Фiнансовий l)езультат вiд операцiйноi дiя.пьностi:
прибутоtt 2l90 I 265 I 077
збиток 2|95 ) ( )

,Щоход вiд }частi в капiталi 2200
Iнш (iiHaHcoBi доходи 2220 зб
Iнш доходи 2240

у lпо.л4у чuслl:
dохid Bid блаzоdiйноi' dопо,л,tоzu

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ( )
Втрати вiд r.^IacTi в капiталi 2255 ( ) ( )
Iншi витрати 2270 ) ( )
Прuбуm о к (з бum о к) Bi d вплuву i н фляцi i' н а .nl он е m а рн i с m а m m i 2275

) ( )

(

(



Продовження додатка 2

су

III. ЕЛЕМЕНТИ ОП й

Iv. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Михайло Геннадiйович

ýF

й

КерЬпик

Головний бухгалтер

К'р

ФiHaHcoBll1-1 результат до оподаткуuа"r"I
приб),ток 2290 1 301 l 077
збиток 2295 ( ) )Dи,Iрати \дохlд,1 з податку на пDиOчтоtс 2300 (з66) (325)

2305

ЧIлстиii фiнансовлll-л результ:rт:
прибутоrс 2з50 935 752
збиток 2з55 ) ( )

купни х

Стаття Код
рядка

За звiтнлrl-,l

перiод

За анапогiчн1,1l:i

пеlliод
попередньOго

рокY
1 2 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних аtтивЬ 2400
Дооцiнка (уцiнка) фi"аrrсоuЙ irrcrpyMe.,rru 2405
Накопи.Iенi KypcoBi рiзничi 24I0

24l5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаrку"ан"я 2450

2455
IншиIi сукупн1,1I]i дохiд пi сля о податrсу, анн" 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв-Gб,ЭG5Та ZCCO1 2465 935 752

ЕрА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

За звiтн1,1l"л

пе;liод

За анагlогiчлlиl",t
перiод

пOпереднього

року
1 ) 3 4

Матерiальнi затрати 2500 | з76 l 823
Витрати на ошrату цлацi 2505 9 474 9 46в
вiлрахування на соцiальнi заходи 25 10 2 14l 2 183
Амортизацiя 25l5 1 051 l 072
Iншi операцiйнi витрати 2520 2 I45 1 802
Разом 2550 16 l87 1б 348

за анапогiчний
перiол

попеI)едIlього

1чна кlлIькIсть простих акцiй
игована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй

Чистий прибуток (збиток) на одну.,росrу апцiю
СкоригованиИ .rисrиИ

7oplPJlfi
Дивiденди на ст РОЛог,iаJ-iLi)

W Остапенко Оксана Геt.tнадiiвлtа


