










ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ,ПИРЯТИНСЬКИЙ
дЕлIкАтЕс,

,Щолаток l
до Нацiоншьною положенш (стандарry)
бухштерською облiку 1 "Загsльнi вимоru до фiнансовоi звiтностi"

,Щата (piK, мiояць, чиоло)
за ешпоуПiдприемотво

Одиниця вимiру: тио. грн. без лесяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry профiнаноовi результати
.}.{э2), грошовi показники якою наводя,Iъоя в гривнях з Iсопiйками)
Складено (зробнти познаtIку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положенпями (сmндартами) бlжгалreроького облiку
за мiясlародними отаIIдартами фiнаltсовоi звiтноотi

@,у;рйукй;ТдЫдfrЪБй-

Баланс (Звiт про фlнансовий стап)
на 31 грудня 2020 р.

код{
20z| l01 l0l

363 l 360 1

5323882б01

240
I0. I

Актив

Нематерiальнi активи

якi облiковlrотLся за меюдом )лtастi в капiталi
iнших пiдприемотв

пшi фiнаноовi iнвеотицi

кошпв у центалlзоваIIих с1рахових резервIlих

пlоть за про/цукцiю, товари, роботи, послуги
IlloTb за розра\тнками :

у mму чиолl з податку на

ть за розрахтнками з нарахованих доходlв

Щебimроьrtа заборгованiсть за розраханкамй i' iнrФiшнiхТозрахfi кБ

перео1раховика у отрахових резервах

резервах довюотрокових зобов'язаtrь



р9з9рвах збиткiв або р939рвах палежних виплат 1 182

резервах незароблених премiй 18з

нших 0трахових р9зервах 1 184

Iншi оборотнi активи 190 з8 752 87 590

Усього за роздiлом l[ 1195 255244 748 089
Ш. I,Iеоборотнi активи, yTpHMyBaHi для продаrý, та групIl вибуття 1200

Балаllс 1300 281 l30 17| 666

У ТОМУ ЧИОJХ:

резерв довюстрокових зобов'язапь

належних виплат

ш. Поточнi зобов'язання i забезпечення

за Dозоахчнками з чtIаониками

КерЬник

головниli

Ананян Рафаел

Iльницька Валентина ВолодимирЬпа

l--Ъп.riri"Бй u виконавчоi влади, що реалiзуе державпу полiтиlсу у сферi статиотики.



,Щата фiк, мiсяць, чиоло)
Пiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJЬНIСТЮ заеЩРПОУ,,пирятинськId дЕлIкАтЕсl,

(найменувапня)

Звiт про фiнансовi рвуJътати (Звiт про суýпппй дOхИ)
за PiK 2020 р.

кодI
1l01l01
363 1з601

Форма N2 Код за flКУfiГ--lЗfiббГl
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiод

попередЕього
року

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робiц поспуг) 2000 1 576 596 б08 963
Чuсmi заробленi сmраховi премii' 20 ]0

премit' пidпuс aHi, валова сул,tа 20] ]
премil|, пере daHi у пересmржув ання 20]2
змiна резерву незаробленлм премiй, Bculoaa cyJy|a 2013
з.л,tiна часmкu пересmрqховttкiв у резервi незаробленuх
прелtiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi проryкчii
(товарiв,робiт, послуг) 2050 l 454 167 ) 548 |62 )
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoлuJrlu вurutаmа-лцr 2070
Валовий:

прибlток 2090 L22 429 60 801
збиюк 2095 )

Щохid (вumраmu) Bid зл,tiнu у резервах doBeocmponortlx
зобов'язань

2105

Щохid (вumраmu) Bid злliнu iнuluх сmраховuх резервiв 2] ]0
змiна iHulux сmраховuх резервiв, валова сума 2]]1
змiна часmкu пересmраховuкiв в iHulux сmраховuх резервах 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 36 535 5з 891

у mo.ttty чuслi:
doxid Bid лtiHtt варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuволо варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ь с ь ко ео спо d ар с ь ко i' пр ody кцi i'

2]22

doxid Bid вuкорuсlпання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2 l30 17 498 7953 )
Витрати на збуг 2150 ( 8з62з ) бз 879
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 83 зl8 12960 )

у mо.му чuслi:
вumраmu Bid змirш варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuволо варmi сmю

2IB ]

вumраmu Bid первiсно2о вtвнання бiолоziчнttх сlкtпuвiв i
с i ль с ько zоспоdарс ько i' пр оdукцi i'

2 182

Фiнансовий результат вiд операчiйноi дiяльностi:
прибуток 2I90 29 900
збиток 2|95 ( 25 475 ) )

Доход вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 9l1 1 812
Iншi доходи 2240 188 4з4

у mо,uу чuслi:
doxi d Bi d блqеоdiйно i| dопо.п,tоеtt

224 1

Фiнансовi витрати 2250 ( ||з7 ) 702 )
Втрати вiд 1^,racTi в капiталi 2255 ( ) )
Iншi витрати 2270 ( )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцitна MoHemapHi сmаmmi 227 5



додатка
Фiнансовий результат д0 0пOдаткування:
прибугок 2290 зl 444
збиток 2295 ( 25 513 ) )

Витрати (лохiд) з податку на прибчгок 2300
Прибуюк (збrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатлуваннrI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 зl 444
збиюк 2з55 ( 255|з ) ( )

сукупнии д(

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

1 1 3 4

,Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
,Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMerrTiB 2405
Накопртченi цrрсовi рiзницi 24I0
ЧастItа iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльншr
пiдприемств

24I5

Iнший сулупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450
податок на прибуток, пов'язаний з iншим сулупним доходом 2455
Iнший сукупниl"л дохiд пiсля оподаткyвання 2460
Сукупниl:i дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 (25 513) зI 444

й

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ них витрА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

3а аналогiчний
перiOд

пOпереднього
DOку

1
,,

3 4
Матерiальнi затрати 2500 1,66 2з7 149 350
виграти на оrшату працi 2505 29 810 32 003
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 6 575 7 056
Амортизацiя 25 15 9 690 6 8з7
Iнrцi операцiйнi витрати 2520 |57 9з4 7| 490
Разом 2550 з70 246 266 7зб

й

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI А

Чистий прибуток (збитоd на одну просту акцiю
Скоригований чистий пр

Iльницька Валентина Володимирiвна



,Щата (piK, мiсяць, чиоло)
Пiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЯ(ЕНОIО ВIДПОВIДАJIЬIIIСТIО "ПИРЯТИНСЬКИЙ за е.ЩРПОУ

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

2021 lu lOt
363 1

ФормаN3 КодзаДкУДl 1sOГOИ l
Статгя Код За звiтний перiол За аналогiчний перiод

попеDеднього DoкI/
1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацii проryкцii (юварiв, робiт, послryг) 3000 1 981 368 744 470
Поверненrш податкiв i зборiв 3005 205 102
у тому числi податлу на додану BapTicTb 3006 205 102

Щiльового фiнансуванrrя 30l 0
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 301 1

Надходженrrя aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l 5

Надходження вiд повернення aBaHciB з020 18 644 3 281
надходження вiд вiдсоткiв за заJIишками rоштiв на
поючних рахунках з025
Надходження вiд боржникiв неустойки (шmафiв. пенi) 3035 l0
Надходження вiд операцiйноi оренди 3040
надходдtення вiд отриманrrя роялтi, автOрських
винагород

3045

надходденгtя вiд страхових премiй з050
Надходження фiнансовlтх установ вiд поверноннrI позик з055
Iншi надходження з095 516 1 500
Вицачання на оплату:
ToBapiB (робiъ послryг) 3 100 2 039 \7I 687 961 )
Прачi J 05 24282 ) 26 |29 )
вiлрахувань на соцiальнi заходи 3 10 ( 6568 706в )
Зобов'язань з податкiв i зборiв J 15 ( 6008 ) 6424 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податлу на прибуток 16 6 9
Витрачанrrя на оплату зобов'язань з подапч на додану
варгiсть

з||7 ) )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8 600l ) 6415 )
Витрачання на оплату aBaHciB 3 135 )
Витрачання на оппату поверненrul aBaHciB 3 140 29з8з ) 19 1зз
Витрачання на оцпату цiпьових BHecKiB 3 145 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3 150

( ) ( )

Витрачання фiнансовlтх установ на наданнrI позик з 155 ( )
Iншi витрачання з 190 I0 774 ) 3 008
чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 89 454 -472

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих :

вiдсоткiв з2|5 911 504
дивlдендlв з220
Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашенюI позик 32з0
Надходження вiд вибуття дочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi 32з5
Iншi надходження з250



Витрачання на придбання:

фiнансових iнвостицiй зz55 ( )

необоротних активiв з260 ( 1952 24| )
Виrшати за деривативами з270 ( ) ( )
виФачання на наданнrI позик з275 )
Витрачання на придбанrrя дочiрньою пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з280

( ) ( )

Iншi гrлатежi з290 ( ) (

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -1 041 26з
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

Надходжеrшя вiд:
Власного капiтагrу 3300
Отримання позик зз05 l 400
Надходдення вiд гrродалсу частки в дочiрrrьому
пiдприемствi зз 10

Iншi надходження 3340
Витрачання на:
Виrсуп власнlтх акцiй зз45 ) ( )
погашенrrя позик 3350 1 400
Сплаry дивiдендiв зз 55

витрачання на сплату вiдсоткiв зз 60

Витрачання на сIIJIату заборюваностi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пiдприемствi з370

) ( )

Вкграчання на виIIпати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприемствах зз75

) ( )

Iнц платеж1 зз90 1 550 61з
Чlлстий Dух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 1 550 -613

ЧлrстиI? рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 86 86з -822

залишок rtomTiB на початок року 3405 6 444 6 839
Вггrив змiни валютних лцzрсiв на залишок коцтlв 3410 8 428 427
Залишоrt коштiв на кjдgцLроку ,/-) 3415 101 7з5 6 444

IСo.io-r"*l ,6;;ffi<ll
г

уь"-
,*ol
!chl
fl=\ffi
7rПИрrтUuп.u,rhЫ

Iльницька Валентина Володимирiвна

,
,Ё;iьь"d,

Ананян Рафаел



Пiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ,,пирятинськиЙ дЕлIкАтЕс,,

,Щата (piK, мiояць, число)

за е!РПОУ

коди
2021' 01 0l

збз l з60 1

(найменування)

Звiт про влесний капiтаJI
за PiK 2020 р.

Форма Nb4 Код за ЩУД ГlSбjmГ_l

Стаття

код
ряд-
ка

Зарее-
строва_

ниЙ
(пайовий)
капiтал

Капiтал
У дооцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Sилу-
чений

капiтал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
залишок на початок
DoKY 4000 25 000 95 22з (307 891) (187 668)

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (2) (2)

Iншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок DокY 4095 25 000 95 223 (307 893) (187 670)

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
пеDiод 4100 (25 5 13) (25 513)

Iнций сукупний
дохiд за звiтний
пеDiод 4110
,Щооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв 4111

,Щооцiнка (учiнка)
dliнансових iнстlэументiв 4|\2
Накопи.Iенi KypcoBi

рiзницi 4113
Частка iншою сукупною
доходу асоцiйованих i
спiльнргх пiдприемств 41,|4
Iнший счкчпний дохiд 4LIб
Розподiл прибутку:
виплати власникам
(дивiденди) 4z00
Спрямування приб}тку
до зароестрованого
капiталry 4205
Вiдрахування до
резорвного капiталý, 42I0
Срла чистого прибутlсу,
належнадо бюджеry
вiдповiдно до
законодавства 42|5
Сума чистого прибутку
на cTBopemUI
спецiальних
(цiльових) фоrцiв 4220



Сумачисюю гrрибугrсу
на матерiальне
заохочешilI

Вилучення капiталу:

них акцiй (часток

Hol вартост1 акцlи
Iншi змiни в капiталi
Придбання (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

lдЪ-нт. код
3631 36di

Керiвник

Головний

Ананян Рафаел

Iльницька Валентина Володимирiвна

ВИлýлrення аIастки в
капiталi
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