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Квитанцiя No1

Пiдприемство: 34325992 ТОВАРИСТВО З ОБМЕХЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ'ДАСТОР-УХГОРОД"
,П,окумент: S01001 13 Ф1 . Баланс
Файл : 2 1 1 0 1 0034з25992S0 1 00,1,1 31 00002,1 4,] 22020.ХМ L

За перiод: PiK,2020 р,

!,окумент доставлено до центрального рiвня Дерхавноj'податково'i слухби Украiни 19.02.2021 в 16:27:56

ПiдписИ документа:- першиЙ - печатка, 34325992 тов ,ддстОр-ухгород", сертифiкат N0

oioooooooooOoOO0O000000000O00000O7404е42, видавник UA-36865753-01 17 АцсК ТОВ "l-{eHTp сертифiкацiТ ключiв "УкраТна"

_ другий - директор, 29зоз,19264 воронич надiя lBaHiBHa, сертифiкат N9 O1000000000000000000000000000000071eed57, ВИДаВНИК

З6865753-0'1 17 АЦСК TOB "t_{eHTp сертифiкацil'ключiB "YKpai'Ha"

] третiй - бухгалтер, 2977500443 Свида Оксана ЮрiТвна, сертифiкат N9 0"lOOOO00ooo000o00000000000000000071eed59, видавник

3686575З-О117 АЦСК ТОВ "L]eHTp сертифiкацi'i ключiв "YKpai'Ha"

докумЕнт зБЕрЕхЕно нА цЕнтрАлlьному PlBHl.
ЦЬрез певний час подбайте про прийом квитанцii'N92 щодо результатiв перевiрки та прийняття/неприйняття

Вашого електронного документу.

Вiдправник: двтоматизована система "едине BiKHo подання електронних документiв",Е,ПС Украi'ни, версiя 2.3.4.82

Ексклюзивнi матерiали, iнфографiки, сервiси, анонси та роз'яснення на tеlеgrаm-каналi ДПС https://t,me/tax gov ua

ДПС повiдомЛяе про функЦiонуваннЯ кединогО BiKHa подання електронно'i звiтностi>, скористатись яким мохна за адресою:

hitps.//www.tax.gov, ua/elektronna-zvitnistj/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dqKlmeдLiv-its-edine-vikno/

Квитанцiя N02

Пiдприемство: 34З25992 ТОВ "ДАСТОР-УХГОРОД'
Звiт: Ф]. Баланс
За перiод: PiK,2020 р.
3BiT доставлено до Центру обробки еJlектронних звiтiв,Щерхсrату Укра'iни 19,02.2021 у 1628 12

Реестрацiйний номер звiту: 9о04з47146 (2] ]0100з4325992501001 1з100002"l4122020.хмL)
Звiг вiдповiдае формату, визначеному !ерхстатом Украi'ни,
Квалiфiкованi електроннi пiдписи перевiрено,
Звiт прийнято для подальшо'l обробки, У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
дерхавноТ статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково,

Вiдправник: L{eHTp обробки електронних звiтiв !,ержстату Украi'ни

s$"ьlffi;



Пiдприспrство ТОВ "ДАСТОР-УЖГОРОД"
.Щата фiк, мiсяць, число)

за С.ЩРПОУ

Звiт про фiнапсовi резY.пьтатш (Звiт про сtкчпнцii дохLц)

за Pirс 2020 р.

l. ФLнАнсовI рЕзуль,гАти
Форшtа N2 Код за ДКУДГ-lбr0ШГ-l

Статтrr Код
рrцIltа

за звiтнпii
lrерiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

l 1 3 4

2000 454 778 46з 841

Чrcmi зсlробленi cmpaxoti предtii' 20 l0
пр е Mi i' пi dпuс ан i, в ало в а су.л,lа 20I ]

пре,\li i, пере daHi у п е ре с mр qхування 20]2

змi н а р е з е р ву н е з ар о бл е Hux п р е лli й, в ап о в сl!!ц а 20l з

liiia часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх

прел,tiй

2011

20_50 ( 405 286 ) ( 4|7 2|1 )

Lhtcttti понесеHi збumкll, за CmpaxoBllvll вuппOmамч 207()

Biu loBlli,i:
поибr,тоIt 2090 49 492 46 630

збиток 209_) (

foxi d (Bt.Ltпpalnu) Bi d з.lt iHtt t, резарвах dtlBzocttlpol;orLlx
зсlбrlв 'я зсtнь

2 ]05

7oxid fuumоаmtil Bid з.fuliнu iчltlux сmроховuх резе. 2] l0
з-уtiна iHutttx сlпрсlховuх резервiв, валова суJvlа 2] 1l
з,чiна часmкu пересlпраховllкiв в iЧulux cmpaxoqllx резе, 2]]2

lншi опеоацiйнi доходи 2|20 l10 62

t, tпо,ъlу чtлслi:
doxid Bid зJrliнu варlпосmi aчmuriB, якi оцiнtоюmься за
сtlllавеd.пuвою варmi сmю

2121

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
ci ль с ь ко zос по d ао с ь ко i' пр о 0укцi i'

2]22

t)oxi l) Bi d а r KoJ)l lc m q rtrt я ко ttltпi в. Bt l в iitbH е Ht tx в i d
t lпtlr)ппа KyBrlllHя.

21 23

\:lriнiстtэативнi в 2 l30 ( 9960 ( 8301

на 2l5() зз 5()4 ) ( з2456 )

инl 2l8() ( |92 ) ( 9l
I l11o.l1y чllслl:
вllmрап1ll Bid з.лliнtl Bct1llпtlctпi cttittlttBiB, якi tltliHKlttlttlbL,я iCl

cпуlаBe dлltвою варmi сm ю

2]81

вumраmч Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнttх aKmuBiB i
сiл ь с ь ко zоспо d арс ько i' про dукцi r'

2I82

Фiнансовий результ,rт вiд операчiйноi дiяльностi:
пDибуmк 2l90 5 946 5 844

збиток 2|95 ( ( )

.],оход вiд \,^racTi в капiталi 2200

Iншi фiHaHcoBi лоходи 2220

Irшri доходи 224l) 55

.l ttto.1,tv ,!\lс.цi,

tlt xid rlid бпlzоdiitt ttli| dotlo.vtoztt

11 l l

Фiнансовi 2250 ( 5815 ) ( 4782

Bl-iI vrlacTl в капlталl 2255 t,ffi) ( )

Iншi z270 7*,en" - ""Q"ý,

П ot t б l,ttl о к Ьfumо il Bi d вtl:tu вч i нфlя цi i' н a,+t он с m uyl t t i с tt,t cl m m i 227 5 z\

ъ*я
&.. ,.$"



Продовження о"о!{^'
СЦlrансовий результат до оподаткування:
:тнбrюк

дохiд) з по,- 
: .,r; ( збитrlr<) Br. t

_..ili\ BaHHrI

Ч ll cTlIl"l фiHirtrcoBlll"l резу.пьтат :

,, ]r ToIt

1 ,]li

II. СУКУПНИИ ох

Стаття

. л _'цlнка их активiв

-эоцiнка нансових i N{cHTlB

iзницi
Частка iншого с\/ýrпного доходу асоцiйованих та спlльних
]. _] пDис\lств
. нший сукr,пний Joxi.r
Itrlttllli cyttyпHtlii Jloxi.:l до опо t}ilння
.lодатоtt на прибутоlt. пов'язаний з iншипл пни\I дохоJоNt
ltlший tttli'l ltoxi: l пiс.пя ol lo]Iit,|,Kyl}aнI{rt

С r Kt,llrttll"r дохiд (cyNla 1lядкilз 2350, 2355 r,a

припиненоi дiяльностt

й

2з ()()

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРА

IIазва c,l,llтr i Код
рядка

Зп звir,ний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 ) 3 4

\I ьн1 2-50() 7 870 l0 1 |4
на ц1 2505 ll 599 9 бз9

Вiдrац,вання на соцiальнi заходи 25 l0 2 559 2 |26

Амортизацiя 2_jlj з 464 2 770

lrrшri опсрацiйнi в 2-)20 ltt l6_5 lб 199

Рtзопt 255() 4з 657 40 tJ48

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi Ko,,l

рrrлка

зir звiтнlлй
lleJlio.,t

за аналогiчlлий
перiод

пOпереднього
рокY

1 1 3 4

Ссродньоlэiчна кiлькiсть простих акчiй 2(l00

сrсоригована середньорi.Iна кiлькiсть гюостих акцiй 2605
чистий ггрибr,ток (збиток) на одrry ц]осту акцiю 26 l0

26l5
Дивiденди на одну просту акцiю ---; ) _.,- 265 0

IiерЬllпк

I 'tl. tlltltItIii бt,хl,:1.1t t,cp

ryф



Квитанцiя N9'1

iiйпр"й.r"о: з4з25992 товдрисl во з оБмFхЕi,lою вlдгl()вlдАI]ьtllСТtО 'ДАСТОР-У)КГОРОД"

Щокумент: SO1OO2-] З Ф2, Звiт про фiнансовr рез_улльтати (в тисячах)

Файл: 2'] ] О1 ООЗ4325992501 002 1 З1 00002 1 5] 22020,Хl\Л L

За перiод: PiK,2020 р.

Документ доставлено до центрального рiвня !,epxaBHor' податковоi' слухби Укра'Гни 19.02,2021 в 16:28:"l 0

ПiдписИ документа:- першиЙ - печатка, з4325gg2 тоВ "дАстор]Ylц_9р9д", сертифiкат N0

0.1000000000000000000000000000000O740+e+z, видаЪн7к UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ 'Ц9lц99РrИф!ЧЦiiЧЮЧiВ "УКРаТНа"

- другий - директор, zsзоli9zо+ Воронич Надiя rваiЙна, сертифiкат N9 01o00o00OO00Oo00OO0000000000000007'1eed57, видавник Ul

зЬ'Ьоszsз-о l'l Z АЦск ToB "L[eHTp сертифiкацii' ключiв "Укра'iна"

] третiй - бухгалтер, 29775о0443 Свида Оксана lOpiTBHa, сертифiкат N9 O100000000000000000000000000000007"leed59, видавник UД

зоЬоszsз-оl 17 АЦсК ТОВ "l-{eHTp сертифiкацiТ ключiв "yKpai'Ha"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕХЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ PlBHl,
Тй". .йr"Й час подбайlе прБ пр"Ио19 квитанцi'i N92 щодо результатiв перевiрки та прийняття/неприйняття

Вашого електронного документу,

Вiдправник: двтоматизована система "едине BiKHo подання електронних документiв" ЩПС УкраТни, версiя 2,3,4,82

Ексклюзивнi матерiаJlи, iнфографiки, сервiси, аноl-|си та роз'ясi]еl1l|я на telCgram-KaHallr [-][lC httРs://t Ше7tа; gРv Ца

I]ГlС повiдомляе про функцiонування кединого BiKHa подання елекrронноi звiтностi>, скористатись яким мохна за адресою:

hrфýхД^дддцJах€9ч.чеrе]еktrЬпй-zvitп цшелllvr]s:еdЦе:уjkno/

Квитанцiя N02

Пiдприемство : З4З25992 Тов "дАстор-ухгород"
Звiт: Ф2. Звiт про фiнансовi результати (в тисячах)
За перiод: PiK,2020 р.
Звiт jоставлено до Ценrру обробки електронних звiтiв,П,ерхстату УкраТни 19,02,2021 у 16:27:58

Реестрацiйний номер звiту: sdоцз+zо l О (21 1 0,1 о0з4з2599250 1 002 1 3 1 00002 1 5 1 22020.хм L)

Звiт вiдповiдае формату, визначеному !,ерхстатом Украi'ни,

Квалiфiкованi електроннi пiдписи перевiрено.
звiт прийнято для подальшоi обробки. У випадку виявлення

помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах

дерхавноi статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

Вiдправник: L_{eHTp обробки електронних звiтiв Щерхстату Укра'iни



1при(.]могво'I'ов "ДА(]'гоР-}'жГоРоjI"
!a,r а (piK. мiсяць, ,tислсr)

за СДРIIОУ

/6
ко,

l l0l 01

з25992

(найменчвання)

Звiг прО |)ух l-рошовt|х KotIlTiB (за пllяпllлшr

за PiK 2020 р.

\lc,to.1toNI)

Форма N3 Код за ДКУД Г]Sj-ПТМl

Статгя

I. Рух коштiв у результатi
Налодження вiд:

опер дцiI:IrI 0i lti ял ыrо cтi

iT, послуг)
tUI податIOв 1

t юм},числi податку на дода
ldirьового фi
Налодження вiд отрипrання субсидiй" дотацlй
Налодяtення aBaнciB I]lд поц,пцlв l заN{овниIсlt]

НаJ,ходкенrш вiд повсрнення aBaнclB
{а.],ходркенгut вiд вiдсоткiв за залишкаN{и кош-r,lв на

].-rтоtIних рахYЕ{ках
гtалlодженнrl вlд никlв нечстоики liB, пенi)

:irдходrкення вiд операцiйноi оренди
Налiодження вiд отримання роялтi, авторських
винагород

Налiодження вiд страхових премtй
Чалодяtення фiнансових установ вiд поверненн,I позик

ншl надходя(еннrI

Вrrграчання на оплату
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