
Дqдmк 1

до Нацiошьною rcложеm (mrцарry)
Фхвreрською облiку 1 "Загапьяi вимоги до фiнанmвоi BiTHomi'

Щаъ (рiц мiояць, чнсло)
Пiдпрпемство
Територiя lIЕPKACbKA

'Говариство,r обмqденою вirповilя.пьнiстю "Смi.паенергопромтранс" за е/рпоу
за КоАТУУ

Nч2), грошовi поканиru яюгD нsводятъоя в гривнях з rtопiйками)
Сшадено (зробнш познечку "ч" у вiдповiднiй шiпнцi):

за положсншш (сmндарmш) бlхгалтtроького облiку
за йхшародtишr отандартами фiнаноовоi звiтностi

код4
2о2| l0l l01

зз9з1257
71 10500000

24о
з 5,з0

Бшанс (Звiт про фiнанmвяй стан)
3l грулня 2020

Актив

варпоъ lнвестицlиноl нер}хомооп

,Щовгостроковi бiологiчпi активи

вартrсъ довгоотроковж Оlолопчнж aKшBlB
Накоппчена амортпзацiя довпоотроковIо( бiолоriчних активiв

якi облiковуютьоя за меюдом ]лаотi в капiталi
iншнх пiдIрпемсв

кошпв у ценIралrзованих оIрахових резервних фондах

.Щебiюроька заборгованiоъ за розрАтнками:
за виданими аваноами

у тому числi з податrry на прибуток
1оть за розра\тнками з нарахованих

нша поmчна дебlrcроька

у юму чиоm в:

реreрвж довrcстроювж зобов'яшь

резервж зЬикrв аОо р€зтвж ншежих виплат

на



lншж отрахових резервах l8.1

Iншi обороmi акпвн 22з| з 057

Усього за роздiлом П 195 бб 094 l08 0ll
Ш. IIеоборотнi шнви, JутрпмJrвшi для продаясу, та rрупи вибзrття 200

Бапанс r300 81 793 l2l 232

(пайовхй) капimл

лений прибуrcк (непокришй збиток)

Вiдстроченi податковi зобов'язання

у mму числ:
р€3€рв довюýIрокових збов'язань

збиткiв або резерв належих виплат

ш. Поточнi зобов'язання i забвпечення

18 з88

у юм},числi з податR],на прибуrcк

ШЧЕ8 КРЁДИТФРСЬКа ЗабОРГОВаНtСТЪ За РlЭЗРа}(ТНRаМИ З УЧаСltИRаМИ
кредитOрська заборгованiсъ iз внутрiшнж розрацпrкiв

Hl доходи вlд перестаховикlв

IV. Зобш'язання, пов'язанi з яеоборотншми аýивамп,
JлримJ/ваними для продаrry, та групамн вибуття

ý$т., 
,",",,;;Ц

,*"'#Ii,r*т9ъ

ПллипЬ Володимир Федорович

Скриппик Оксапа ВасплЬпа

органом виконавчоi владл, що рсшiзуе держвну полiшку у офрi оmmотики



flaTa фiк, мiсяць, число)

Пiдприсмство Товарпство з обмеlкепою вiдповiдальпiстю за С.ЩlПОУ

" Си iлаепергопромтранс"
(чайменування)

кодI
2021l 01 l01

зз9з1257

3BiT про фiпапсовi резJruIьтатш BBiT шро суlсупппй дохiд)
зil PiK 2020 р.

ФормаN2 Код*ДКУДГ 18ototl3 l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядýа

за звiтнпй
перiод

за апа"rогiчнпй
перiод

попереднього
Dоку

1 , 3 4

Чисrrй дохiд вiд реацiзацii прод,кцii (ToBapiB, робiт, посл,чг) 2000 |44 656 l44 90l
Чuсmi заробленi cmpaxoBi пpetttit 20 ]0

пр e.Mi i' пi dпuс ан i, в апо в а сума 20l I

прелttii, переOанi у пересmрмування 2012

змiна резерву незаробленuх пре.п,tiй, BcLTloBa сума 2013

змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленtж

премiй

2014

Собiвартiсть реалiзованоi про.ryкчii
(тов арiв,робiт, пос.ryг) 2050 ( ,104l0з 

) ( 133 940 )

Члсmi понесенi збumкu за сmраховlсlчrll вllплаmсLrуru 2070

Ваповий:
прибl"юк 2090 40 553 l0 961

збиток 2095 ( ) ( )

Щохid (вumраmu) Bid зл.tiнu у резервж dовzосmроковtlх
зобов'язань

2 ]05

Щохid (вumраmu) Bid змiнu iHtuttx cmpaxoBllx ре:!р!!9 2] l0
змiна iHtuux cmpaxoBllx резервiв, валова су,\|а 2lll
зt,tiна часmкu пересmржовuкiв в iHtuux сmрсховllх резервqх 2l12

Iншi операцiйнi доходи 2|2а 483 267

у mому чuслl:
dохiD Bid M,liHu варtпосt2i aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2I2l

doxid Bid первiсно2о влlзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
ci л ь с ь ко, zo с п о d ар с ько t пр оф кцi t

2l22

doxid Bid вuкорuсmання KoutmiB, вuвiльненtм Bid
опоdаmкувсtння

2l23

Адмiнiстратив Hi в rтграти 2lз0 7692 ) ( 94з7
Вlтграти на збlт 2150 554 ) 507 )

lншi операцiйнi витрати 2180 8 666 з02 )

у mому чuслI:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2lB 1

вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнttх акmuвiб i
ci л ь с ь ко zо с поd ар с ько i' пр о ф кцi i'

2l82

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибl"юк 2190 z4 |z4 982

збиюк 2L95 ( ) (

!охол вiд yracTi в капlт€lп1 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220 |2\

Iншi доходи 2240 2 42з

у mол,tу чuслi:
dохid вid блаzоdiйноt dопомоап

224 l

Фiнансовi витрати 2250 6 746 | 467

Втрати вiд lлласгi в капiталi 2255 ( ) )

Iншi вlтграти 2270 ( 27з| ) ( 458

2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибл"юк 2290 |4 647 1 60l
збрrюк z295 ( )

Виmати (дохiд) з податкч на ш)ибyюк Lэ\lv (2 бз8) (703)
ПриQуюк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаf,Iýъання

2305

Чистийr фiнансовилi рсзультат :

прибr"юк 2350 12 009 898
збrюк 2з55 ( ) ( )

. сукупнии дох

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за анапогiчний
перiол

попереднього
року

1
.,

3 4

Дооцiнм (уцнка) необоротних акгивiв 2400

Дооцiнка ýцiнка) фiнансовюr iнструмеrrгiв 2405
Накогrr,тченi кл1эсовi рlзниIц 24|0
Частка iншою суý.тЕIою дохоry асоцiйоваrпоr та спlльнI,D(
пiдприемств

24|5

Iнший gук.,,пний дохiд 2445
IнцIрrй сукупний лохiд дб оподаткування 2450
Податок на прибуток. пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
IHmrrrl сукупниri дохiд пiшя оподаткув&ння 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2165 l2 009 898

й

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРД их витрА

Назва cTaTTi Код
ряцка

за звiтний
перiод

за днаrогiчний
перiол

попереднього
Dокч

1 , 3 4

матерiальнi затрати 2500 74 496 92 0з4
Вrтграти на огrrrаry працi 2505 20 46l l9 851

Вiдраryъанrrя на соцiальнi заход.I 25 l0 4 2зз 4 l45
Амортизацiя 25l5 2 699 12 7|4
Iншi операцiйнi ви,трати 2520 i0 658 15 442
Разом 2550 ll2 547 l44 l86

йн

йry. розрлхунок поклзникIв приБутковостI

Назва cTaTTi Код
рядка

3а звiтний
перiод

За ана,lогiчни*
перiол

попереднього
DoKv

1 ) 3 1

Середньорiчна кiлькiсть простlдl акцiй 2600
Скоригована сере.щьорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збrгок) на од}ry просту акцiю 2610
Скоригований чисшй прибу"юк (збrюк) на
о.щry просту ащiIQ 26|5
Див iдендЕ*ýffi ЁýilýЕу акцiю 2650

г,

су7ууlсrго


