
.Щата (piK. мiсяць. число
Пiдприемство ТОВ "КОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ "АКСТОН" за С!РПОУ

2020 l 0l 0l
42,196,756

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за PiK 2019 р.

ФормаN2 Код.uДКУДl80t003J

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
покч

l 7 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB. побiт. послчг) 2000
чuсtll i з ар обл е н i сlп D ахов i пDем ii' 2010

прем ii' пidпuсан i, вал ова сум а 20l 1

прел4 ii, переdqн i у пересmрахування 20l2
змiна резерву незаробленuх премiЙ, всlлова cyvcl 20lз
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
поемiй

20l4

Собiвартiсть реал iзованоi продукчiТ
[товарiв,робiт. послчг) 2050
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoBllJytu вuwtапалlu 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095

Щохid (вumраmu) Bid змiнuу резервах doBeocmponoBч,lx
зобов'язань

2 105

Цохid (вumраmu) Bid змiнu iHulux спlраховuх резервiв 21 10
зt|liна iHtuux сmрахов1,!х резервiв, Ba]loqa сума 2lll
зtttiна часпкu пересmраховuкiв в iHtltux сmрсNовuх резервах 21 l2

Iншi операцiйнi доходи 2I20
у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлtвою варmiсmю

212l

doxiD вid первiсноzо вuзнqння бiолоzi,tнuх акmuвiв i
с iл ь с ьк oz о с поd ар ськ ol' пр о dукц ii'

2 l22

dохid Bid вuкорuсmqння кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2 l23

Адмiнiстративнi витDати 2l30 з82
Витрати на збут 2150
Iншi операцiйнi витрати 2l 80

у mому чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акtпuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218l

вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнttх qкmuвiв i
с iл ь ськоz о с поd ар ськ oi' пр оdукц i i

2182

Фiнансовий результат вiд операuiйноi дiяльностi:
прибуток 2190
збиток 2l95 з82

доход вiд участi в капiталi 2200
нш фiнансовi доходи 2220
нш доходи 2240

у mому чuслl:
dохid Bid бл qzоd iйноi' dопо.моzu

224 l

Фiнансовi витрати 2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270 (

Прuбуmок (збuпок) Bid вплuву iнфляuii' на LttoHemapHi сmаmmi 2275
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Фiнансовий результат до оподаткування:

Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

I. сукупн х

Стаття Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокч

t 1 3 4

дооцiнка (чцiнка) необоDотгtих активiв 2400
дооцiнка (уцiнка) dliнансових iнс,грументiв 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l.0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприсмств

2415

Iнший счкчпний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукчпний дохiд пiсля оподаткyвання 2460
Сукyпний дохiд (сyма рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 (з 82)

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИтрА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKY

1
,,

3 4

Матерiальнi затрати 2500 5

витрати на оплатч пDацi 2505 l54
вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 з4
Амортизацiя 25l5 l4
Iншi операцiйнi витрати 2520 1,7 5

Разом 2550 з82

й

ry. розрАхунок пок йА АЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АК

Назва cTaTTi Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 ) 3 4
середньорiчна кiлькiсть пDостих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцitо 26l0
С кори гован и й ч истий прибуток (зб ито к) на5фff.-
одну просry акцiю ,dЖъЧ".,riння" s/*Ьо 2615
Дивiденди на одtry просry акцiю ýч-вY- --t-<\ýiiЪ

2650

KepiBHttK

Головний бухгалтер

АРШЕВСЬКА OKCAI-IA ВАЛЕРIiВНАffi lýй.. ,!
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ЯКОВЕНКО ОКСАНА IBAHIBHA


