
тис.

[айменування показника
|{ер1од

3в|тний
(2019)

||опередн!й
(2018)

9сього актив1в 25447.8 1з843

Фсновн| засоби (за залитшковото варт|стю) 9605.3 \02'71

3апаси 402,2 54

€умаона пеб]тооська забоогован|сть 942,6 зз79
[-рош| та ]1 екв!валенти з.2

[{ерозподйений прибуток (непокритий збиток) в29з.5\ (5 14)

Бласний кап|тал 5440,1 8205

3аресстрова ний (лайовий/ стыцтний) кап|тал з656,7 з657

.[овгостооков1 зобов'язання 1 забезпечення 52з9

[1оточн1 зобов'язання 1 забезпечення 20007.7 з99
|9.истий ф |нансовий ре3ультат: прибуток (збиток) (2790.4\ 448

€еоедньоо|чна к1льк|сть акц1й (шлт.) 14626640 14626640
|{'истий прибуток (збиток) на одну г1росту акц|ю (щн) (0.1 90775) 0,0з0629

Фсновн1 пока3ники ф|нансово-господарсько[ д!яльност1
|{рА1 (кРАсил1вський цукРовий завод>

Фсновн1 пока3ники ф!нансово-господарсько{ д!яльност!
||рА1 <кРАсил1вський цукРовий зАвод>

Ёайменування пок€шника
|1ер1од

3в1тний
(2020)

|{опередн!й
(2019\

9сього актив|в з1562'5 2544',7.8

Фсновн1 засоби (за зали:цковото варт1стто) 68з 8 9605'з

3апаси 300 4о2.2
(умарна деб1торська заборгован!сть \25\.5 942_6

[оотш| та !х екв1валеттти 1.5 з.2

Ёерозподйений прибуток (непокритий збиток) (6115.9) (з29з.5\

Бласний кап{тал 2617.7 5440,1

3аоесстоований (лайовий/ статутний) кап|тал з656.7 з656'7

[овгостооков| зобов'язантля | забезпечення

|{оточн! зобов'язання 1 забезпечення 28944.8 20007.7

9истий ф|нансовий результат: прибуток (збиток) (2822.4\ (2790.4)

€еоедньоо|чна кйьк!сть акц{й (тцт.) 14626640 14626640
1{.истий поибуток (збиток) на од}{у просту акц|ю (грн) (0'|9296з) (0.190775)

Ёаглядова рада
||рА[ <(расил|вський цукровий завод>
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1ип нос!я особистого кл:оча: Ёезахищений;
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9ас та дата п|дпису: 08:22 19.03 '2021;
9инний на момен|п!дпису. ||!дтверд){(ено позначко{о часу д,ш1 даних в!д А|{€( (квал|ф!кованого надавача елоктронних дов!рних
поолуг)


